
Meny



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

GRANDS HETA GAMBAS   145 kr  
ASC-märkta räkor i vitlök och het chiliolja serveras  

med aioli och grillat surdegsbröd

SPARRISRISOTTO        135 kr
Med grillad halloumi från Skattegården samt brynta hasselnötter    

OST- & CHARKTALLRIK  179 kr
Korv från Vikaryd och 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 tryffelmajonnäs        

VIKARYDKORV  62 kr

KÖKETS OLIVMIX  59 kr

Förrätter

Snacks



GRILLAD ENTRECÔTE         330 kr
Hängmörad entrecôte serveras med pommes Anna, ramslök- & chilismör  

samt smörad portvinssky och säsongens primörer    

HALSTRAD FJÄLLRÖDING       310 kr
Serveras med nypotatiskompott smaksatt med Västerbottensost 

samt beurre blanc och säsongens primörer 

 

BOOKMAKERTOAST 225 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

PASTA TORTELLINI       192 kr
Färsk tortellini med strimlad kycklingfilé och frästa svampar serveras med 

sås på soltorkad tomat, basilika och chili, toppad med hyvlad Grana Padano

GRANDBURGARE  195 kr
180 gram svenskt oxkött serveras med krispig sallad, karamelliserad lök, bacon 

och Pepper Jack-ost samt saltgurka och tryffelmajonnäs. Välj Grands pommes 

med riven cheddar, jalapenos och rödlök eller Pommes på sötpotatis

ELDOSTBURGARE ”SKATTEGÅRDEN”   195 kr
Vegetarisk burgare på ost från Skattegården i Alingsås, serveras med krispig sallad, 

karamelliserad lök samt saltgurka och tryffelmajonnäs. 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 ”ESPRESSO”   105 kr
Serveras med rabarberkompott och mandelcrunch      

CITRONTARTE     115 kr
Toppad med italiensk maräng samt halloncoulis och färska bär         

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

V-21


