Förrätter
Är du allergisk? Fråga oss så hjälper vi dig : senap (S)- laktos (L)-gluten(G)-skaldjur(SK) - nötter (N) -ägg(Ä)

Vitlöksbröd L/G med färsk riven ost och Serveras med olivtapenade
49:Mozzarella caprese L Tomat, mozzarella, basilikaolja, syrad rödlök & oliver
75:Friterad chevreost L med bakad betor och tryffelhonung
85:Klassisk Toast skagen G/S/SK/Ä med räkor, pepparrot, majonnäs, rödlök, dill & stenbitsrom 99:Svenska smaker Skagen, sill, gravad lax, knäckebröd & Västerbottensost
119:Huvudrätter
Mix grillpanna

Ä/L/N
319:Här kommer " The best of the best " (Oxfilé, Hjortfilé, kalvyetterfilé) i het gjutjärnspanna tillsammans med
majskolv, grillade grönsaker och serveras med två dippsåser ( bearnaise & getostcrème )

Klassisk pepparstek L Finaste biten av Oxfilé. Serveras med majskolv, sparris & grönpepparsås
Grillad Hjortfilé Rosmarin marinerad Hjortfilé, smörstekta kantareller, chèvrekräm & whiskeysås
Kalvytterfilé L Rosastekt kalvytterfilé med grillade grönsaker & cognacsås
Smörstekt gösfilé L/SK med kantarellsås, Argentinska rödräka, grillad citron & ruccolasallad
Grillad Laxfilé SK/L Med Västerbottenost överbakad pommes duchesse, citrussås & sparris
Husets fisk-& skaldjurspanna SK / Ä Lax, Gös, grönmusslor, jätteräkor, majskolv,

289:289:219:209:219:289:-

grönsaker i het gjutjärnspanna servera med 2 dippsåser (skagenröra & saffran hollandaisesås)

Oxfilépasta L/G pasta med Oxfilé, gorgonzolaost, chili, grönsaker & paprikagräddsås
Krämig fisk-& skaldjurspasta SK/L/G

169:169:-

lax, grönmusslor, jätteräkor, havets läckerheter, bläckfisk, vitlök, chili, vitt vin & grädde

Tillbehör
potatisgratäng (L) / delikatesspotatis / planka potatis
puré (L) / klyftpotatis / pommes frites / tomat- & ruccolasallad /

Plankor L/Ä
Samtliga plankor innehåller : grillade grönsaker & hemlagat potatismos.

Grillad oxfilé grillad sparris, bacon, majskolv, rödvinssås & bearnaisesås
Grillad entrecôte med grillade grönsaker, bacon, majskolv, rödvinssås & chili bearnaisesås
Älgköttbullar L/G/Ä med rårörda lingon, grädde, inlagd gurka, västerbottenost & skogssvampsås
Regnbågsfilé på planka G/L/Ä Argentinska rödräka, gräddstuvade rotfrukter & limecrème

249:219:199:179:-

Hamburger
Älgburgare L/G/N ost, bacon, coleslaw, lökringar, pommes, pepparrots -& chipotle dressing
Hamiltons burgare G/Ä/L ( 200 g) hemgjorda med bacon, ost, bearnaisesås & pommes
Friterad Halloumi G/L/Ä serveras med pommes, basilika olja, jalapeños, & Koriander dressing
Fish & chips AL English style pommes, maltvinäger & remouladsås
Nachotallrik Ost-& köttfärsgratinerade nacho chips med 3 dippsåser( guacamole, salsa, gräddfil)

169:149:149:159:119:-

Barn Meny
Barnmeny för de små inklusive glass ( Endast för barn under 12 år )
L/Ä jättemumsigt hemlagat potatismos & bearnaisesås

Oxfilé på planka
Hamburgare (90g) L/G/Ä Pommes, ost, sallad & chipotledressing
Kyckling Nuggets L/G pommes, sallad & vitlökssås
Frasiga Pannkakor L/G/Ä med sylt & vaniljglass
Spaghetti Bolognese

89:79:69:69:69:- /139:-

After Work
MÅN - FREDAG
alkoholfritt

alternativ

finns

14:00
till

alla

18:00
drinkar

Stor stark GB 40cl 36:- / 50cl 46:- Glas vin 49:Veckans öl 50cl 46:- Läsk 40cl 30:- / 50cl 40:Hamiltons burgare G/Ä/L ( 200 g) hemgjorda med bacon, ost, bearnaisesås & pommes 129:En korg med godsaker BBQ-glaserad revben, ostfylld chili, kycklingvingar, bläckfiskringar, 139:lökringar, mozzarellastaver, salsa, guacamole & pommes

Pasta carbonara Med Pancetta, svart peppar, äggula, grädde & ost färskriven
Penne Pasta L/G med Strimlad biff, gorgonzola chili, grönsaker & paprikagräddsås
Krämiga Risotto välj mellan ( kyckling, scampi & Räkor, blandad svamp, eller sparris)
Wienerschnitzel L/G/Ä på kalvkött, kapris, ansjovis, citron, rödvinssås & pommes
Black & white Ä Oxfilé, Fläskfilé, Sparris, pommes, rödvinssås & bearnaisesås
Regnbågsfilé på planka G/L/Ä gräddstuvade rotfrukter & limecrème
Ryggbiff på planka L/Ä grillade grönsaker, majs kolv & bearnaisesås

Älggryta L/Ä

129:139:139:149:149:149:149:älghögrev, skogssvamp, morötter, grädde, rödvin, potatis, vinbärsgelé & vitlöksbröd 149:-

Desserter
Friterad vaniljglass G/L med Säsongens frukter & kex
Hallon Cheesecake Med Färska Bär
Apfelstrudel G /L Äppelkaka med russin & kanel serveras med vaniljglass
Vitchoklad pannacotta L m. frukt & mynta. Smaksatt m. Kahlua & Baileys
Chokladmousse hemgjorda Smaksatt med kahlua & baileys

79:79:79:79:59:-

