VÅR MENY kan se komplex ut, men är
egentligen extremt enkel. Ät och drick det du
en trerätters spelar absolut ingen roll.

Plocka & Mixa

Förrätter

Ibland vill man bara ha någonting litet. Våra
plockrätter passar dig som älskar att blanda
och ge.

Ibland vill man ha det trygga, det välkända och
beprövade. Klassiker är ju klassiker av en
anledning – för att de är så förtvivlat goda.

Toast med kungskrabba & röding

Oliver........................................... 39 kr
Fetaost........................................ 49 kr
chili- & myntamarinerad
Semitorkade tomater................... 39 kr
Side sallad................................... 59 kr
med parmesan, olivolja & ﬂingsalt
Argentinsk rödräka..................... 59 kr
i siracha och koriander
Saltrostade pistagenötter............. 39 kr
med olivolja & ﬂingsalt
Dagens ost................................... 59 kr
med knäckebröd & marmelad
Parmaskinka................................ 59 kr
Fransk Salami.............................. 39 kr

i krämig röra med smörstekt bröd,
kallpressad krondillsolja, västerbottenost,
citronpärlor, picklad rödlök & våra egna
dillchips gjorda på mandelpotatis
149 kr

Salamicarpaccio

cocktailkapris, semitorkade tomater,
saltrostad mandel, tryffelmajo samt
basilika
129 kr

Sällskapets mandelpotatischips... 39 kr
Baconlindade dadlar.................... 59 kr

AL LE RG IE R?
FR ÅG A OS S

EN AV VARJE
549 kr
BÖR DEL AS PÅ FLE RA

ligheter om du vill, välj hela menyer eller
blanda och ge! Det enda som är viktig är att
du har en trevlig stund och lämnar oss lite
gladare och lite mättare än när du kom…

Varmrätter

Desserter

Ibland vill man äta någonting man känner igen, och ibland vill man prova någonting nytt.
Vår meny är alltid anpassad efter säsongens skafferi.

Ibland vill man avsluta med någonting sött.
Våra desserter är komponerade från grunden av
våra konditorer. För dig som önskar någonting
mindre så är vår kylmonter alltid full.

Fisk- & skaldjursgryta

hummersås, handskurna rotsaker,
parmesankräm, smörstekta krutonger,
riven parmesan, krasse & dillsallad
199 kr

Sirdalsöring

smörstekta sojabönor, jordärtskockspuré,
halstrad pilgrimsmussla, brynt dillskum
samt forellrom
319 kr

Oxfilé

rostad palsternacka, krispig kål,
rödvinssås, karamelliserat rödlökssmör &
bakade tomater
Höstsvampsoppa m. pilgrimsmussla
319 kr
picklad pumpa, blomkål, trattkantareller,
baconsmul, krutonger & örtolja
Vildandsbröst
(kan fås vegetarisk)
med konﬁterad & sotad vildsvinssida 149 kr / 229 kr varmrätt
picklad pumpa, jordärtskockspuré, viltsky
med champagne, syrligt äpple samt
Friterad chèvreost VEG
honung- & rosmaringelé
rostad palsternacka, krispig kål, picklad
299 kr
svamp & honungsbalsamico
129 kr

Friterad filodegsrulle med aioli.... 49 kr
fylld med tre sorters ost

INSPIRERAS av Sällskapets olika person-

Sällskapet är öppet
från tidigt till sent.
Ät, drick eller fika.
Sitt vart du vill. Hos
oss finns inga regler.
Från klockan 17
gäller hela menyn.

Högrevsburgare

tryffelkräm, krispig sallad, bifftomat,
sotade lökringar, whiskycheddar,
briochebröd & sötpotatispommes
Enkel 199 kr /Dubbel 249 kr

Blåbärssorbet

serveras i mandelkorg med färska bär &
maräng
99 kr

Bönburgare VEG

tryffelkräm, krispig sallad, bifftomat,
sotade lökringar, whiskycheddar,
briochebröd & sötpotatispommes
199 kr

Choklad-crème brûlée

med mortlade hjortron & hjortronsorbet
99 kr

SÄLLSK A PE TS 3-RÄ TTERS
FÖRRÄTT
TOAST alt CARPACCIO
VARMRÄTT
SIRDALSÖRING alt OXFILÉ
DESSERT
CHOKLAD-CRÈME BRÛLÉE

BAR N

499 kR
249 kr

VIN
PAKET

Gurk- & morotsstavar................. 59 kr
Köttbullar i gräddsås.................. 99 kr
Pannkakor & sylt........................ 99 kr
Högrevsburgare......................... 119 kr
Sirdalsöring............................... 149 kr

