
ostron 
Oysters

38-/st

Sotad pilgrimsmussla 
inlagd avokado, Valenciamandlar, rökt paprika och jalapeno
Chared scallops, pickled avocado, almonds, smoked pepper and jalapeno

Svensk  färskpotatis
med brynt smör, västerbottenost och löjrom
Swedish new potatoes with browned butter, cheese from västerbotten and bleak roe

145

AAA sparris

bakad och picklad serveras med lagrad Monte Vecchio och kycklingsky
AAA asparagus with Monte Vecchio and chicken gravy

165

185

Stekt terrinne på vårlamm

med lök, fetaost och miniroman
Fried terinne of lamb with onion and feta cheese 

155

Valenciamandlar
smaksatta med rökt paprika
Valencia almonds flavoured with smoked pepper

35 

svensk nachotallrik
hemmagjorda chips på mandelpotatis, rökt gräddfil, forellrom och picklad lök
homemade potatoe chips with smoked sour cream, trout roe and pickled onion

95

Matjessill 
med rökt gräddfil, äpple, bakad äggula, krispig potatis, pepparrot och brynt smör
Swedish herring with smoked sour cream, baked egg yolk, apple, horseradish and browned butter

185

Grön sparris med tryffelaioli
Green asparagus with truffle aioli

9595

Förrätter

smått & gott 
til drinken

BESTÄLL IN EN ELLER FLERA OCH DELA 



Oxfilé Africana med klassiska tillbehör

Tenderloin Africana served with classic sides

Spädgris för 2      

Serveras med örtemulsion, fläsksky, grillade tomater och sallad 
Suckling pig with herb mayonnaise, pork gravy, grilled tomatoes and salad

Hällstekt torsk

med blåmussla, choritzo och broccoli
Chared cod with mussels, choritzo and broccoli

295

Vit sparris
Med ramslökshollandaise, forellrom och mandelpotatischips
White asparagus, hollandaise infused wit ramson, trout roe and potatoe chips

275

Kvällens plattfisk

med blåmussla, choritzo och broccoli
Chared cod with mussels, choritzo and broccoli

dagspris

Biff Från Rangers Valley     

serveras med grillad citron, vårens primörer och rostad vitlökssky
Beef from Rangers Valley served with grilled lemon, seasonal vegetables and roasted garlic gravy

varmrätter

 285 pp

 335

 355

Meny Nostalgi
TENANS CLASSICS

Tenans gratinerade bohuskräftor (förrätt)

Our famous gratinated crayfish (starter)

Oxfilé Africana med klassiska tillbehör
Tenderloin Africana served with classic sides 

 295

 335

DE BERÖMDA RÄTTERNA SOM FUNNITS PÅ KROGEN SEDAN 70-TALET. 


