
Meny



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

KRÄMIG JORDÄRTSKOCKSOPPA    135 kr  
Med gratinerad ren- & västerbottentoast

KALVCARPACCIO         145 kr
Serveras med friterad kapris, tryffelmajonäs, ruccola och pinjenötter

samt hyvlad Grana Padano 

   

OST- & CHARKTALLRIK  185 kr
Närproducerad korv från Vikaryd och ost från Skattegården samt 

chefens chark serveras med tillbehör och hembakat fröknäcke

CHIPS & LÖJROM  135 kr
Lantchips, löjrom, rödlök, crème frache och gräslök samt citron      

GRANDS POMMES  65 kr
Med riven cheddar, jalapeños och rödlök   

VIKARYDKORV  62 kr
Från Vikaryds gård i Alingsås

KÖKETS OLIVMIX  62 kr
Kalamata och Nocellara

Förrätter

Snacks



GRILLAD ENTRECÔTE           330 kr
Med potatis-& palsternacksterrin, bakad tomat, harricot verts,  

stekt svamp och rostad vitlöksreduktion  

MARULK ”SALTIMBOCCA”         325 kr
Marulksfilé inlindad i lufttorkad skinka, serveras med körsbärstomatsragu,

grillad fänkål och krossad potatis samt örtolja

 

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

PAPPARDELLE GORGONZOLA         190 kr
Pappardelle pasta i krämig gorgonzolasås med friterad svamp,  

spenat och knaperstekt Pancetta

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

och Pepper Jack-ost samt saltgurka och BBQ-aioli. Välj Grands pommes med  

riven cheddar, jalapeños och rödlök eller Pommes på sötpotatis

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

picklad rödlök samt saltgurka och BBQ-ailoi. Välj Grands pommes med riven cheddar,  

jalapeños 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   105 kr
Serveras med skogsbär- och stjärnanissorbet    

LJUMMEN VITCHOKLAD-BROWNIE      115 kr
Med apelsinganache, saltrostad pistagenöt och Calvadosgrädde         

KÖKETS CHOKLADTRYFFEL   30 kr/st
Hemlagad tryffel som passar utmärkt till kaffet    

V-22


