
Meny



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

GRATINERAD CHÈVRE       135 kr  
Med bakade betor, honung och friterad kapris på surdegsbröd samt saltrostade frön

CONFITERAT ANKLÅR           145 kr
Serveras i salladsblad med kimchi, sesamfrön och koriander samt sojaemulsion 

OST- & CHARKTALLRIK  195 kr
Närproducerad korv från Vikaryd och ost från Skattegården
samt kökets chark serveras med tillbehör och hembakat fröknäcke

GRANDS POMMES  75 kr
Med riven cheddar, jalapeños och rödlök   

MARCONAMANDLAR  65 kr
Friterade mandlar från medelhavskusten i Spanien      

KÖKETS OLIVMIX  65 kr
Kalamata och Nocellara

VIKARYDKORV  62 kr
Från Vikaryds gård i Alingsås

Förrätter

Snacks



GRILLAD KALVENTRECOTÈ            315 kr
Med skogssvamp, säsongens primörer och gratinerad sötpotatis
samt dragonreduktion  

SMÖRSTEKT TORSKRYGG            325 kr
Serveras med räkor, brynt smör, sidfläsk, pepparrot och rödbetspuré

 

BOOKMAKERTOAST 225 kr
Oxfilé på grillat lantbröd serveras med plocksallad, rödlök, senapscrème, 
tomat och riven pepparrot samt pommes frites

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

GRATINERAD HAVSKRÄFTA            245 kr
Med färsk pasta serveras i vitvin, smör, vitlök och timjan 
samt blåmusslor och räkor 

GRANDBURGARE  195 kr
180 gram svenskt oxkött serveras med krispig sallad, chiliemulsion, bacon 
och lagrad ost samt saltgurka. 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, 
chiliemulsion och saltgurka. Välj Grands pommes med riven cheddar, jalapeños och 
rödlök eller pommes på sötpotatis

HUSETS SALLAD  175 kr
Vänligen fråga din servitör vad köket har att erbjuda      

HUSETS VEGETARISKA  175 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  110 kr
Med saltkolasås à part      

CRÈME BRÛLÉE   105 kr
Serveras med husets sorbet och färska bär   

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