
desserts

KAFFEGODIS 55:- 
Smått och gott till kaffet. 

GLASS ELLER SORBETKULA 55:- 
Fråga oss gärna om kvällens smak.  
 

MANDARINKAKA                            120:- 
Toppad med karamelliserade mandlar och  
Amaretto-creme.

PANNACOTTA                                 120:- 
Gjord på Pink Lady-äpplen smaksatt       
med ingefära och kardemumma.                            
Toppad med exotiska frukter och citrus mille feuille.   
   

drinks

BESTÄLL I BAREN ELLER VIA VÅR 
BESTÄLLNINGSAPP. 

Scanna QR-kod på ditt bord för vårt aktuella 
dryckessortiment.

Varje månad gästas vi av 
utvalda mikrobryggerier. 

Vi har även utvalda spritsorter, 
samt fler alkoholfria alternativ. 
Fråga personalen så hjälper vi 

dig att hitta din favorit. 

finger food

CHARK & OST PÅ PLANKA    LITEN 180:- / STOR 320:-                   
En variation av utvalda charkuterier och ost.

UTVALDA OSTAR                              55:- / OSTSORT
Serveras med marmelad.

real hungry?

BOSTON LOBSTER SALAD ROLL                         325:- 
Krämig hummerröra och cole slaw i briochebröd toppad 
med rivet kokt ägg, löjrom och friterad lök. Serveras med 
fries eller sötpotatis fries.

CAESARSALLAD                                                185:-
Serveras med sotad hjärtsallad, friterad buttermilk kyckling,
bacon, svartkål, Parmesan och friterad vetetortilla.

HÖGREVSBURGARE         SINGEL 160:- / DUBBEL 190:-
Serveras med majonnäs, cole slaw, sallad, tomat,                
karamelliserad lök, beer cheese, bacon och saltgurka.  
Välj mellan fries eller sötpotatis fries.

VEGETARISK BURGARE  SINGEL 160:- / DUBBEL 190:-
Serveras med majonnäs, cole slaw, sallad, tomat,                
karamelliserad lök och saltgurka.  
Välj mellan fries eller sötpotatis fries.

nat’s favourite pizzas 

TRONCHETTO PORK ON FORK       140:-
Vår variant på inbakad pizza med tomatsås, sobrasada,       
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. 

THE GOAT                                   140:-
Färskost, getost och mozzarella, samt rostad potatis, rödbetor,         
honung och silverlök. Toppas med Parmesan och säsongens           
gröna blad.

BUTCHER’S CHOICE       160:-
Tomatsås, mozzarella, samt picanha, pancetta och Chorizo criollo.       
Toppas med silverlök, honung, Parmesan och säsongens gröna blad.

VECKANS FLATBREAD                                       130:-
Fråga oss gärna.

Back alley bar

* Har du frågor om allergier eller specialkost? 
Fråga oss i personalen så hjälper vi dig.


