
BISTROMENY
ENKLARE RÄTTER 

Serveras varje dag från kl. 15.00

Hamburgare  245 kr
Av kött från Tillmans i Bollnäs serveras en smashad hamburgare i Briochebröd tillsammans med 
färsk lök, bacon, Västerbottensostcremé och krispig sallad. Serveras med pommes frites, saltgurka 
och grillad majonnäs. (Går att få vegetarisk med Naturli burgare)
Local meat in brioche bun with Västerbotten cheese, bacon, onion, salad, grilled mayonnaise, pickled cucumber and french fries.
Vi rekommenderar: El Coto Crianza, EKO.

Räkmacka  255 kr 
Hembakat bröd med kökets majonnäs, sallad, ägg, rödlök, citron, krispiga grönsaker och 
handskalade räkor.
Homemade bread with our own mayonnaise, salad, egg, red onion, lemon, crispy vegetables and shrimps.
Vi rekommenderar: Grüner Veltliner Weinviertel DAC (EKO).

Oxfilé  295 kr
En klassiker som serveras med nyslagen bearnaisesås, stekta kantareller, pommes frites och 
tomatsallad.
Fillet of beef with béarnaise sauce, chanterelles, french fries and tomato salad.
Vi rekommenderar: The Butcher and Cleaver.

Gravad regnbåge  265 kr
Från Bröderna Olssons fiskodling med blancherade höstprimörer, friterade rotsaker, Sandefjordsås, 
och rikligt med färsk dill.
Cured local rainbow trout with blanched and fried root vegetables, Sandefjords sauce and dill.
Vi rekommenderar: Riesling Returns The Grape Collective U.C.

Höstsallad  229 kr 
Tillsammans med getost från Martins gårdsmejeri i Tallåsen serverar vi en sallad med betor från 
Jordnära produkter i Valbo, valnötter, brödkrutong, Coppa di Parma och balsamico vinägrett samt 
en skål Tzatziki.
Autumn salad with local goat cheese, local beetroot, walnuts, butter fried bread, Coppa di Parma, vinaigrette and Tzatziki.
Vi rekommenderar: Beaujolais Les Griottes

Tortiglioni grönkål  229 kr
En klassisk pasta på kökets vis. Tortiglioni med grönkålspesto, sofritto på rotfrukter, tomater från 
Järvsö Gröna och vitt vin. Serveras med eldost från Frägsta mejeri.
Kale pesto with fried kale, pasta, local tomatoes and locally produced halloumi cheese.
Vi rekommenderar: Nashville Stories Piemonte Bianco.

Frågor kring allergi & intolerans samt innehåll i våra maträtter besvaras gärna av vår personal.


