
Avsmakningsmeny 895kr per person
gäller för hela sällskapet

Du som är allergisk eller glutenintolerant fråga
personalen om vad just ditt val av mat innehåller

Förrätter

Kalvbräss 159kr

friterat kalvbräss, jordärtskocka,curry, grönt äpple

och buskkrasse

Carpaccio på oxfilé 159kr

serveras med tryffelmajonnäs, hasselnötter, jordärtskockschips,

ruccola och färsk tryffel

Boom Boom 159kr

friterade räkor i wontonskal, “boomboom sauce”,

sticklök och röd shisokrasse



Hummer 199kr

råstekt hummer, fänkål och yuzu serveras

med en hummerskum

Arancini 139kr

friterade risottobollar med höstens svamp, serveras med

tryffelmajonnäs och riven tryffel

Betor och Chevre 139kr

rödbetor, gulbetor och polkabetor serveras med rågcrumble,

kumminkrisp och chevremousse

Havskräftor 175kr

ndujagratinerade havskräftor serveras med focaccia

Antipasto 189/299kr

Lufttorkade skinkor och salami från Italien och

Spanien, kaprisbär, grillade kronärtskockor och

caponata ( Siciliansk grönsaksröra )

Gillardeu No4 ostron 45kr/st, 3st 125kr

Gillardeu no4 serveras med mignonette och citron

Varmrätter

Hälleflundra 325kr

grillad hälleflundra, brynt smörskum, stekta

trattkantareller, rostad blomkål, blomkålskräm och oscietra

royal kaviar

Ryggbiff från Bosonsgård 299kr

grillad ryggbiff, habaneroglaze, majskroketter, rödvinsås,

jordärtskocka och habanero smör



Oxfile hängmörad 315kr

oxfile, bordelaisesås, variation av palsternacka, king

oyster svamp, syrad morot och benmärg

Vaktel 289kr

hel vaktel, urbenad och fylld med mousselinne smaksatt med

tryffel och lardo. serveras med confiterad

rotselleri,inkokta champinjoner, rotsellerikräm, tryffel och

madeirasås

Lamm 289kr

mousselinnerullad lammytterfile,lammbringa, olika

tillagningar av kålrot, lammsky smaksatt med rostad vitlök

Maccheroni al Torchio con funghi 179kr
pasta med höstens svamp och parmesan

Oxsvansravioli 249kr

rödvinsbrässerad oxsvans, brynt salviasmör, parmesan

Spaghetti Vongole 199kr

Vongolemusslor, chili, vitlök persilja, cocktailtomater och

smör

Pizza N´Duja 169kr

Tomatsås, mozzarella, n´duja, picklad

silverlök, ruccola och riven parmesan

Pizza Burrata 169kr

Tomatsås, mozzarella, burrata, kronärtskockor,

cocktailtomater, gremolata, ruccola och riven parmesan



Pizza Monforte D´Alba 169kr

Svampkräm, mozzarella, champinjoner, hasselnötter,

hasselnötsolja,hyvlad svart tryffel, ruccola och riven

tryffelpecorino

Dessert

Friterad munk 99kr
karamellbavaroise, popcornglass, karamelliserade popcorn och salt
karamellsås

Kaffe 99kr
hasselnötsbavaroise, kaffeglass, kristalliserad choklad, mazari
och rostade maraconamandlar

Kir Royale 99kr
svartvinbärsglass, champagneskum, citron marshmallows rårörda
svarta vinbär

Äppeltartelette 99kr
äpplekompott av gravensteinäpplen smaksatt med calvados
italiensk maräng och vaniljglass

Chokladtryffel 30kr


