Förrätter
Vårt eget vitlöksbröd
- Stugans egna hemlagade vitlöksbröd

40:-

Toast Skagen
- Stugans toastskagen med rom serveras på klassiskt vis

(Kan fås med glutenfritt bröd)

69:-

Chevreost
- Gratinerad chevreost på toast, ligger på en salladsbädd glacerad

med honung, serveras med rödlöksmarmelad.
(Kan fås med glutenfritt bröd)

69:-

Heta räkor
- Serveras med hembakat bröd

(Kan fås med glutenfritt bröd)

79:-

Blåmusslor ½
- Chili, vitlöks och vitvinsblancherade musslor, monteras med grädde

och smör. Serveras med nybakat brö.
(Kan fås med glutenfritt bröd)
Extra tillbehör 10:-

89:-

Fiskrätter
Stekt sill
- Stekt sill med persilja, potatismos rårörda lingon och skirat smör

(Laktosfritt)

109:-

Blåmusslor
- Chili, vitlöks och vitvinsblancherade musslor, monteras med grädde

och smör. Serveras med nybakat bröd
(Kan fås med glutenfritt bröd & laktosfritt)

139:-

Dubbelpanerade spättafileer
- Serveras med pommes frites, primörer, sparris, räkor och

bearnaisesås (Laktosfri)

159:-

Grillad lax
- Serveras med kokt potatis, sallad samt en kall yoghurtdressing med

smak av syra och hetta.

169:-

Smörstekt gös
- Serveras med potatismos smaksatt med dill och vitvinsås

(Laktosfritt)

189:-

Frutti di Mare Pasta
- Havets läckerheter serveras meed blåmusslor, laxfile, räkor och

vitvinsås

159:-

-

Kötträtter
Stekt fläsk med löksås
- Serveras med kokt potatis (Laktosfritt)

109:-

Hickory Burgare
- Rökig hickorysås, serveras med ost, bacon, sallad, pommes och

coleslaw (Ej glutenfritt bröd)

139:-

Salsa Burgare
- Serveras med ost, bacon, het salsa, lökringar och pommes.

(Ej glutenfritt bröd)

139:-

Dubbel cheese Burgare
- Serveras med bacon, sallad, pommes och coleslaw

(Ej glutenfritt bröd)

139:-

Wienerschnitzel
- På stugans vis med kalvkött, serveras med smörstekt potatis,

citronskiva med anjovis och kapris på. Kokta gröna ärtor och sist
men inte minst rödvinssås (Laktosfritt)
159:Black & White
- Oxfile och fläskfile med pommes, primörer, bearnaise och rödvinsås

(Laktosfritt)

159:-

-

Plankstek
- Ryggbiff på planka, serveras med hemlagad dushessmos, primörer,

baconlindad sparris, lökringar och bearnaisesås
(Laktosfritt, ej glutenfria lökringar)

159:-

Kalvrygg
- Kalvryggbiff serveras med idahopotatis och kantarellsås (Laktosfritt)

169:Bräserad högrevsgryta
- Serveras med hemmalagad potatismos (Laktosfritt)

179:Lammrostbiff
- Lammfile serveras med potatisstomp och timjansky (Laktosfritt)

179:Coeur de filet provencale
- För alla våra oxfilevänner serverar vi en vitlöksgratinerad fransk

klassiker som bara smälter i munnen på ett tak av pommeanna
potatis och en skvätt rödvinssås (Laktosfritt)
220:-

Kycklingrätter
Kycklingfile ”C&P”
- Chili och pestogratinerad kycklingfile serveras med idahopotatis

primörer och gorgonzola (Innehåller laktos)
149:Kycklingpasta
- Serveras med grönsaker och en krämig paprikasås

149:-

Vegetariskt
Alt 1: Kikärtsbiffar serveras med idahopotatis, sallad och salsa eller annan
sås (Laktos & glutenfri)

139:-

Alt 2: Kikärtsburgare serveras med pommes, sallad, ost och salsasås och
lökringar

139:-

Alt 3: Plankstek serveras med kikärtsbiffar, duschessemos, primörer,
lökringar och salsa/bearnaisesås.

139:-

Barnmeny
Plankstek med fläskfile
- Serveras med mos/pommes och valfri sås

89:-

Barnburgare
- Serveras med ost, pommes och bearnaise/ketchup

89:Spättafile
- Serveras med räkor, sparris, grönsaker och pommes/mos

89:-

Sås Alternativ: Aioli, bearnaise & salsasås

Desserter
Hembakad äpplekaka
- Serveras med vanlijsås

59:-

New york Cheesecake
- Ugnsbakad cheesecake med smak av citrus och vit choklad. Toppas

med bär.

59:-

Hembakad kladdkaka
- Serveras med grädde

59:-

Friterad Brie
- Friterad brie toppad med persilja, hjortronsylt och salta kex.

59:-

-

Fatöl
40cl

50cl

60cl



Gränges

54:-

59:-

66:-



Krusovice

59:-

64:-

71:-



Murphys

64:

69:-

76:-

64:-

69:-

76:-

64:-

69:-

76:-

64:-

69:-

76:-

64:-

69:-

76:-

Irish Stout


Paulaner-HeffeWeiss bier



Wisby Sitting Bulldog
India Pale Ale



Wisby Sleepy Bulldog
India Pale Ale



Månadens Öl

Flasköl


Mariestad

50cl

55:-



Tuborg

50cl

55:-



Karlovacko

50cl

60:-



Ferdinand Ljus

50cl

60:-



Ferdinand Mörk

50cl

60:-



Heineken

33cl

50:-



Corona

33cl

50:-



Carlsberg Hof

33cl

50:-



Brooklyn Lager

33cl

50:-



Kilkenny

33cl

50:-

Cider


Gravendal

50cl

60:-

50cl

60:-

33cl

55:-

33cl

55:-

Hallon & Lime


Gravendal
Päron



Somersby
Äpple



Somersby
Blackberry

Alkoholfritt


Carlsberg

33cl

40:-



Mariestad

33cl

40:-

Läsk etc


Lättöl

33cl

35:-



Coca Cola

40cl

25:-



Coca Cola Light

40cl

25:-



Fanta

40cl

25:-



Sprite

40cl

25:-



Sodavatten

40cl

25:-



Isvatten & citron

40cl

10:-

Röda viner


Husets röda – Hidden Rock

Glas

1/1

55:-

210:-

Medelfylligt, strävt med lite mera
fruktsyra som passar till mindre
kryddiga rätter, pasta & desserter.
Australien – Cabernet Sauvignon


Vina Maipo

61:-

240:-

Ett välbalanserat vin med en
härlig finish och passar utmärkt
till kött, fisk, pasta och mjuka ostar
Chile – Carmenere


Selvarossa

74:-

290:-

74:-

290:-

Ett mjukt, kryddigt och lagom
strävt vin som med fördel njuts
till våra kraftfulla och smakrika
rätter
Italien – Negroamaro & Malvasia Nera


Tapiz Joven
Generös fruktig doft med
fatkaraktär och inslag av bär
och choklad.
Passar utmärkt till lamm & nötkött
Argentina – Malbec



SopraSasso
Kryddig smak med inslag av körsbär,
kanel, färska örter och lakrits.Passar utmärkt till lamm & nötkött
Italien – Valpolicella Ripasso

330:-

Vita viner


Husets Vita – Spring Village (Karaff)

Glas

1/1

55:-

210:-

61:-

240:-

Generöst fruktig smak med
fatkaraktär. Utmärkt till
fisk & kycklingrätter
USA/ Kalifornien – Chardonnay


Savanha Tercet
Ungdomligt torrt, mycket friskt,
fruktig smak med inslag av krusbär,
päron, vita blommor och lime

South Africa – Chenin Blanc, Viognier, Sauvignon Blanc


Moselland Organic

74:-

290:-

Druvigt vin med smak av sötma.
Inslag av päron, honungsmelon och citrus.
Ekologiskt odlat.
Passar till skaldjur och havsrätter
Tyskland – Moselland


Brochet Facile
Ekologiskt med frisk och ung smak av
bär och citrus.
Utmärkt till fisk och skaldjur
Frankrike – Sauvignon Blanc

79:-

310:-

Roséviner



Leva

Glas

1/1

63:-

245:-

69:-

270:-

Fruktig smak och inslag av jordgubbar,
granatäpple och svarta vinbär.
Serveras som sällskapsvin,
till fisk och kycklingrätter eller sallad
Bulgarien – Cabernet Shiraz


Barefoot
Fruktig smak av sötma, inslag av mogna
jorgubbar, geléhallon och persika.
Serveras som sällskapsvin,
till heta fisk och kycklingrätter
USA / Kalifornien – White Zinfandel

