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SOTAD TONFISK    145 kr
Med mango- & sjögrässallad, rostade pinjenötter
samt soya- & wasabimajonnäs

BAKAD OXSVANSTERRIN    130 kr 
Serveras med tryffelkryddad jordärtskockscrème
samt dragonskum och syltad morot 

GRANDS KANTARELLSOPPA     135 kr
Med liten surdegstoast på ren, Västerbottenost och timjan

OST- & CHARKTALLRIK  169 kr
Utvalda korvar från Vikaryd, ost från Skattegården i Magra
och chefens chark serveras med tillbehör och hembakt fröknäcke

GRANDS POMMES  50 kr
Med riven ost      

POMMES PÅ SÖTPOTATIS   65 kr
Serveras med bacon-aioli      

VIKARYDKORV  58 kr

KÖKETS OLIVMIX  45 kr

SALTADE MANDLAR   37 kr

Förrätter

Snacks



GRILLAD GÖDKALVSENTRECôTE    310 kr
Serveras med Pommes Anna, bakade karamelliserade primörer 
samt en schalotten- & portvinsreduktion

LÅNGBAKAT GLASERAT LAMMLÄGG  285 kr
Serveras med puré på persiljerot och schalottenlök,
citron- & mandelgremolata, smörad lammbuljong och rostade betor

HALSTRAD FJÄLLRÖDING  295 kr
Med kräft- & blomkålspuré, skummad saffransås
och sauterade primörer

GRANDS RÄKSMÖRGÅS ”KING SIZE”  195 kr
Med handskalade räkor, krispig plocksallad samt ägg och majonnäs 
på mörkt hembakt filmjölksbröd

LINGUINI GORGONZOLA   185 kr
 Linguini med grillad oxfilé, vitlöksfrästa svampar, körsbärstomater
 och basilika i krämig gorgonzola 

GRANDBURGARE  185 kr
180 gram oxkött från Dalsjöfors serveras med krispig sallad, picklad rödlök, 
bacon och cheddarost samt saltgurka och rökt chilimajonnäs. 
Välj Grands pommes med riven ost eller Pommes på sötpotatis

HUSETS SALLAD  165 kr
Vänligen fråga din servitör vad köket har att erbjuda      

HUSETS VEGETARISKA  165 kr
Vänligen fråga din servitör vad köket har att erbjuda  

Huvudrätter

Till våra gäster med allergi!

Vid minsta tvekan om vilka allergener rätterna innehåller, rådgör vi gärna med er,

så att ni kan känna er trygga och njuta av måltiden.



Efterrätter

TVÅ SORTERS HEMGJORD GLASS  98 kr
Med varm chokladsås à part      

CRÈME BRÛLÉE   92 kr
Serveras med husets hallonsorbet      

CHOCKLADFONDANT   95 kr
Med karamelliserade päron och citronmascarpone      

KÖKETS CHOKLADTRYFFEL   25 kr/st
Hemlagad tryffel som passar utmärkt till kaffet    


