Förrätter

Desserter

Mozzarellagratinerat vitlöksbröd med basilikaolja och chiliaioli
Skagenröra på handskalade räkor serveras på grillat lantbröd på salladsbädd

halv/hel

Grillad halloumi på tomatsallad

Varmrätter

59:-

Kvällens dessert (se tavlan)

79:-

119:-/159:-

Vaniljglass med chokladsås, maränger och vispad grädde

69:-

98:-

Chokladfondant med vaniljglass

79:-

Friterad camembert med varm hjortronsylt och friterad persilja

99:-

Krämig oxfilépasta med skogschampinjon och ruccola, toppad med parmesan

169:-

Kvällens tryffel

39:-

Skaldjurspasta i het tomatsås, vitt vin, grädde, vitlök och chili

169:-

Två kulor av kvällens sorbet

39:-

Kycklingpasta i het tomatsås, skogschampinjon, vitt vin, grädde, vitlök och chili

169:-

Fläsklägg med rotmos och skånsk senap

169:-

Moules Frites serveras med pommes och aioli

209:-

Pesto- och parmesanfylld kycklingfilé med grönsaksrisotto

189:-

Barmeny
Chilinachos med salsa, guacamole, gräddfil och smält cheddarost

89:-

Smörstekt gösfilé med spenat och skogssvamp, parmesansås och dillslungad potatis 189:-

Pommes frites med bearnaisesås

59:-

Pesto- och parmesanöverbakad laxfilé med grönsaksrisotto

198:-

Sötpotatis pommes med aioli

69:-

Dijon- och pistageöverbakad lammytterfilé med potatisgratäng och rödvinssky

259:-

Kalamataoliver

35:-

Hängmörad grillad entrecôte (300g) med pommes,bea och rödvinssky

265:-

Jordnötter/chilinötter/chips

19:-

Pepparstek (oxfilé 250g) med potatisgratäng, grillade grönsaker och rödvinssky

279:-

Vegetariskt

Meny för de små (Barn upp till 15år)

Grönsaksburgare med smält cheddarost, majskolv, coleslaw och sötpotatis pommes 159:-

Hamburgare med pommes

89:-

Pasta med basilika, rostade pinjenötter, pesto och soltorkade tomater

169:-

Köttbullar med gräddsås och potatismos

79:-

Svamp- och grönsaksrisotto med grillad halloumi

169:-

Grillad korv med pommes

79:-

Halloumiburgare med coleslaw, grillad majskolv och sötpotatis pommes

159:-

Pannkakor med sylt och grädde

69:-

Halloumi fajitas med salsa,guacamole,gräddfil och tortillabröd

179:-

Oxfilémedaljong med bearnaisesås och pommes

109:-

Vegansk pasta eller grönsksburgare

159:En kula vaniljglass med chokladsås

29:-

Extra tillbehör (bearnaise, aioli, coleslaw, parmesan etc)

15:-

Bistro

Vår egna grillade burgare med smält cheddarost, bacon, coleslaw och pommes

159:-

Clubsandwich på majskyckling, bacon, pommes och aioli

169:-

Tre Vänners oxfilésandwich (200g) på grillat lantbröd med pommes och bea

209:-

Hembräserade baby back ribs med BBQ-sås, majskolv, coleslaw och pommes

179:-

Fisherman´s Basket (Friterad torsk, calamares, scampi och pommes) med Tampabay dressing

169:-

Kalvköttbullar (hemlagad) gräddsås,potatismos,pressgurka och lingon

169:-

Tre vänners fisk och skaldjursgryta med saffran, serveras med bröd och aioli

179:-

Allergener? Be personalen om hjälp!

