swing dining room
Starta middagen med
en cocktail eller lite bubbel
mousserande
LANGLOIS - CREMANT

110:- / 660:-

Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc, Frankrike

ALKOHOLFRITT BUBBEL

89:-

Richard Juhlin, 20 cl, Frankrike

champagne
AYALA BRUT MAJEUR

140:- / 840:-

Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Frankrike

BOLLINGER

1095:-

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Frankrike

AYALA BLANC DE BLANCS

1195:-

Chardonnay, Frankrike

Cocktails
OMERTA

130:-

Syrlig. Limoncello, citronjuice, socker, Angostura bitter, mousserande vin.

SIDECAR

135:-

Rund och syrlig. Grönstedt VS cognac, Cointreau, citronjuice.

THE KID

135:-

Fruktig och syrlig. Baijiu, persikolikör, citronjuice, Peychaud bitter, mousserande vin.

MARY PICKFORD

135:-

Syrlig & Rivig. Pampero Blanco, citronjuice, apelsinjuice, grenadin.

BEE’S KNEES

135:-

Syrlig. Tanqueray Gin, honung, citron.

BOULEVARDIER
Rund och fyllig. Bulleit Rye, Campari, Antica Formula.

145:-
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Förrätter
BURRATA

120:-

Serveras med semi-torkade tomater, friterad kapris, citronette och örter samt nygräddat bröd.

CARPACCIO PÅ ÄLG

150:-

Serveras med kålsallad dresserad med granatäppelsirap, tranbär och granskottsolja,
toppad med wonton- och rotfruktschips samt emulsion på rostad vitlök.

UTVALDA OSTAR

55:- / OSTSORT

Serveras med kvittenmarmelad.

UTVALDA CHARKUTERIER OCH OST

LITEN 180:- / STOR 320:-

Serveras med nygräddat bondbröd.

Huvudrätter
ROSTAD PUMPA

220:-

Serveras med friterad yuca, örtstekt söt-majs, och ostronskivling toppas med jalapeñosmör
och säsongens gröna blad.

BOSTON LOBSTER SALAD ROLL

285:-

Krämig hummerröra i briochebröd toppad med rivet kokt ägg, svart hösttryffel, cole slaw
och friterad lök. Serveras med potatis eller sötpotatis crispy fries.

POCHERAD TORSKRYGG

265:-

Serveras med svampbuljong sotad spetskål toppad med hasselnötsvinägrett.

ÖLBRÄSERAD OXKIND

290:-

Serveras med rostade morötter, portvinssås samt ostfylld potatiskrokett smaksatt med
jalapeño.
Har du frågor om allergier eller specialkost? Prata med personalen så hjälper de dig!
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tillfälligt gästspel från vår barmeny
Hamburgare
SWINGS HÖGREVSBURGARE

160:-

Serveras med majonnäs, cole slaw, sallad, tomat, karamelliserad lök, beer cheese, bacon
och saltgurka. Välj mellan potatis eller sötpotatis crispy fries.

SWINGS DUBBLA HÖGREVSBURGARE

190:-

Serveras med majonnäs, cole slaw, sallad, tomat, karamelliserad lök, beer cheese, bacon
och saltgurka. Välj mellan potatis eller sötpotatis crispy fries.

SWINGS VEGETARISKA BURGARE

160:-

Moving Mountains burgare serveras med majonnäs, cole slaw, sallad, tomat, karamelliserad
lök, beer cheese och saltgurka. Välj mellan potatis eller sötpotatis crispy fries.

pizza
TRONCHETTO PORK ON FORK

140:-

Vår variant på inbakad pizza med Spianata salami, mozzarella och Parmesan. Toppas med
krispig silverlök, honung, Parmesan och säsongens gröna blad.

QUEEN BURRATA

155:-

Tomatsås, mozzarella och burrata. Toppas med krispig silverlök, honung, Parmesan och
säsongens gröna blad.

VICOLO VERDE

150:-

Färskost, pesto och mozzarella. Toppas med kronärtskockor, silverlök, Parmesan och
säsongens gröna blad.

BUTCHER’S CHOICE

160:-

Tomatsås, mozzarella samt Pastrami, pancetta och salsiccia. Toppas med silverlök, honung,
Parmesan och säsongens gröna blad.

Har du frågor om allergier eller specialkost? Prata med personalen så hjälper de dig!
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dessert
KAFFEGODIS

55:-

Smått och gott till kaffet.

SORBETKULA

55:-

Fråga efter kvällens smak.

CHOKLAD BABA

110:-

Serveras med kryddkokta körsbär samt chokladsås smaksatt med tonkaböna och
bittermandel.

PAVLOVA

110:-

Serveras med vispad grädde, coulis sås på passionsfrukt toppad med rårörda hjortron,
bipollen och lakritsgryn.

Har du frågor om allergier eller specialkost? Prata med personalen så hjälper de dig!

