
Meny
VÅREN 2020 



KLASSISK TOAST SKAGEN    halv: 185 kr    hel: 245 kr  
Toppad med svensk löjrom  

HALSTRAD PILGRIMSMUSSLA     155 kr 
Serveras med blomkålspuré, picklad blomkål, forellrom och brynt soyasmör

SESAMSTEKT FRÖYALAX       135 kr
Med avokado- & mangosallad, friterade nudlar och yuzumajonnäs 

OST- & CHARKTALLRIK  169 kr
Utvalda korvar från Vikaryd, ost från Skattegården

samt chefens chark serveras med tillbehör och hembakat fröknäcke

GRANDS POMMES  65 kr
Med riven cheddar, jalapenos och rödlök      

POMMES PÅ SÖTPOTATIS   65 kr
Serveras med bacon-aioli      

VIKARYDKORV  58 kr

KÖKETS OLIVMIX  45 kr

Förrätter

Snacks



GRILLAD TOURNEDOS       330 kr
Serveras med Pommes Anna, sauterade primörer,

och Madeirasås samt Café de Paris-smör   

SMÖRSTEKT TORSKRYGG     325 kr
Serveras med jordärtskockscrème, äggrulle, brynt smör 

samt riven pepparrot och handskalade räkor 

BOOKMAKERTOAST    210 kr
Oxfilé på grillat lantbröd serveras med plocksallad, rödlök,  

senapscrème, tomat och riven pepparrot samt pommes

GRANDS RÄKSMÖRGÅS ”KING SIZE”  225 kr
Med handskalade räkor, krispig plocksallad, ägg och majonnäs 
på mörkt hembakat filmjölksbröd

LINGUINI CASANOVA      189 kr
Linguini med kallrökt lax, handskalade räkor, pesto och färsk spenat

GRANDBURGARE  195 kr
180 gram svenskt oxkött serveras med krispig sallad, picklad rödlök, bacon  

och cheddarost samt saltgurka och avokadoaioli. Välj Grands pommes  

med riven cheddar, jalapenos och rödlök eller Pommes på sötpotatis

HALLOUMIBURGARE ”SKATTEGÅRDEN”   185 kr
Vegetarisk halloumiburgare med ost från Skattegården i Alingsås, serveras med  

krispig sallad, picklad rödlök och saltgurka samt avokadoaioli. Välj Grands pommes  

med riven cheddar, jalapenos och rödlök 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   95 kr
Serveras med husets sorbet      

MJÖLKCHOKLADTERRIN   115 kr
Med hjortronsorbet och mördegscrunch         

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


