Efter den
sörmländska
sommaren skapar vi
vårt kök
baserat på
det bästa från
våra lokala
bönder och
producenter.
Matglädje är ledordet i
köket
Ett kök som bygger på
hållbarhet och naturlig
smak.

Sugen på nåt lättare?

Förrätter.
Eldad karré med blomkålspuré, friterad lök, riven Wrångebäck &
granskottslungade örter. 140kr

Lättare.

Pilgrimsmussla med kålrabbi. rostat bovete, kavringsmulor &
pumpapuré. 150kr

Ostmackan*. 110kr

Skagen på rågbröd 130kr

Stekt i ankfett med wrångebäck & ostcreme.

Svärdsklovas clubsandwich*. 120kr

Löjrom med friterad potatisomelett, brynt smör, inlagd lök &
gräddfil 160kr
Sparris med färskostcreme, rostat dinkel, krasse toppad med
Wrångebäck 130kr
Rökta räkor med aioli, citron & bröd 130kr för 2 pers 200kr

Sidfläsk med gårdskyckling.

Räkmackan* 160kr
Sallad på sommaräpple, sörmlandsädel,
rostat bovete, jordgubbe & valnöt. 110kr

Räksallad 160kr

Varmrätter.
Caesarsallad 150kr

Gårdkyckling med blomkålspuré, smörstekt sparrisbroccoli &
rostade hasselnötter. 220kr
Gös med färsk potatis, smörsås, friterad kål & kallpressad raps 255kr
Röding med pumpapuré, ostronemulsion med gräslök & forellrom
265kr
Svärdsklovas burgare toppad med egengjord ketchup, friterad lök,
Vrena tomat & pommes 190kr

Nudelsallad med kallrökt lax, pepparrot,
dill. räkor & pocherat ägg. 140kr

Fika?
Fråga efter dagens fikameny.

Ryggbiff serverad med rotsellericreme, senapslinser, slungad sallad,
rödvinsås & pommes 300kr
Musslor & Pommes 220kr
Sparrisbroccoli med pumpapuré, bondbönor & svartkål 180kr
(*Serveras mellan kl.12-kl.17)

Efterrätter.
Jordgubbsglass med maräng & fläder. 120kr
Rabarberparfait med kardemummasmulor, bakad vitchoklad & vaniljkräm 110kr
Vaniljglass med bakad chokladfudge, kolakräm, brynt smör & popcorn 110kr
Smördegsbakelse med spritinkokt körsbär & kaffekräm 100kr
Glass (vanilj, jordgubb, choklad) 35kr/kula
Tryfflar 25kr/st

Rätter att dela på.

Ostron (efter tillgång) Fine de Claire 30kr/st
Löjromspizza 220kr
Hinken räkor, havskräftor, musslor, aioli, bröd. grillad citron.
480kr
Grill för 4 personer serverad med rotsellericreme, senapslinser, slungad
sallad, rödvinsås & pommes 990kr

Rätter till barn.
Allergisk?
Fråga gärna

Tjocka pannkakor med sylt & glass 100kr
Ostburgare med pommes 110kr

oss om
allergener!

Dagens tips.
(Serveras från efter midsommar)

Fråga oss om tipset mellan kl 12-15 varje dag. 150kr

Våra tallrikar är från Anna Lindell från Rosendal i Jönåker

