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.
Oxfilé inlagd i Nyköping Porter med vrenagurka,
ostronmajonnäs, saltrostade hasselnötter, krasse & sparris. 160kr

Lättare.

Pilgrimsmussla med majscreme, spenat, färskpotatis,
sellerimayo & friterad majs. 150kr

Räkmackan 170kr

Skagen med löjrom på smörstekt surdegsbröd 160kr

Sallad på betor, dinkel & Villåttinge från
Jürss mejeri. 130kr

Svärdsklovas inlagda sill med ostcreme, ägg, färskpotatis, brynt
smör & kavring. 140kr

Räksallad 170kr

Betor med saltrostade hasselnötter, rosépepparhonung & Villåttinge
från Jürss Mejeri 130kr

Caesarsallad 160kr

Rökta räkor med aioli, citron & bröd 130kr för 2 pers 220kr

Varmrätter.
Sörmländskt vildsvin med potatispuré, friterad jordärtskocka &
rödvinskokta Gotlandslinser. 265kr
Gös med potatispuré, spetskål, musselsås & sörmländsk raps 275kr
Röding med färskpotatis, smörsås & tångkaviar 275kr
Svärdsklovas burgare toppad med vår egna ketchup, friterad- & syrad
lök, Vrena tomat & pommes (går att få vegetarisk) 190kr

Fika?
Fråga efter dagens fikameny.

Gårdskyckling med krämig dinkel från Warbro kvarn & riven Eneby
från Jürss Mejeri. 240kr
Ryggbiff serverad med smörbakad morot, senapslinser, slungad
sallad, rödvinsås & pommes 320kr
Musslor & Pommes 240kr
Dinkelrisotto med grillad morot, friterad majs & riven Eneby från
Jürss Mejeri 220kr

Efterrätter.
Bränd ostkaka med kolakross, saltkolakräm & spritade körsbär. 120kr
Friterad sockerkaka med Blanca från Jürss Mejeri, bakat äpple & vaniljkräm 120kr
Jordgubbar & rabarber med fryst rispudding & bakad vitchoklad 120kr
Tryfflar 25kr/st

Rätter att dela på.

Hinken rökta räkor, havskräftor, musslor, aioli, bröd. grillad
citron. 490kr

Grill för 4 personer ryggbiff, vildsvin, kyckling & sidfläsk serverad med
senapslinser, slungad sallad, rödvinsås & pommes 1090kr

Rätter till barn.
Allergisk?
Tjocka pannkakor med grädde & sylt 100kr
Ostburgare med pommes 110kr

Våra tallrikar är från Anna Lindell från Rosendal i Jönåker

Fråga gärna
oss om
allergener!

