
Förrätter
Vit sparris och löjrom 159kr
Citroninkokt vit sparris,rökta mandlar, smörsås smaksatt med rökta blåmusslor, löjrom
och gräslök.

Rökt ankbröst från Skåne 149kr
Rosastekt ankbröst som sedan rökts, ramslöksmajonnäs, grillad grön sparris, smulad
getost och potatischips

Grillad tonfisktataki 149kr
Eldad chili, kaprisbär, citron, basilika

PGs Signatur taco 3st 129kr
Sojabrässerad fläsksida, harissamajonnäs, mangosalsa och koriander

Tomater och Burrata 109kr
Grillad foccacia, Burrata, variation på tomater, basilika, syrad rödlök och olivolja

Handskuren oxtartar 145kr
Tartar på oxfilé, picklad rödlök, citron, 30 månaders parmesan, friterad kapris och
olivolja

Antipasto 189/299kr
Lufttorkade skinkor och salami från Italien och Spanien, kaprisbär, grillade
kronärtskockor, caponata ( Siciliansk grönsaksröra ) och foccacia

Gillardeu No4 ostron 45kr/st, 3st 125kr
Gillardeu no4 serveras med mignonette och citron



Varmrätter
Havsaborre
Helgrillad havsaborre fylld med citron och rosmarin, serveras med gremolata,
grillad citron, färskpotatis, grillade grönsaker; grön sparris, paprika,
zucchini och knippelök

Átun á la brasa
Grillad tonfisk, salsa verde, avokadokräm, picklad och friterad avokado, grillad
lime och melonsallad

FRÅN GRILLEN

FLAPSTEAK SNAKE RIVER, USA
200G 249:-

FLANKSTEK BLACK ANGUS
WINGHAM RESERVE, AUSTRALIEN

200G 229:-

LAMMKOTLETTER, SVERIGE
200G 219:-

RYGGBIFF CHIANINA,
ÅSA ( GRÄNNA ), SVERIGE

250G 269:-

FLAT IRON CHIANINA,
ÅSA ( GRÄNNA ), SVERIGE

200G 179:-

IBERICOKOTLETT PÅ BEN, SPANIEN
200G 179:-

Tillbehör
Grillad hjärtsallad, chili och sesammajonnäs, friterad lök, picklad röd chili 59kr

Rostad spetskål uppblandad med dragonmajonnäs, toppad med picklad silverlök 59kr

Melonsallad med koriander, mynta, vårlök och lime och chilidressing 59kr

Grillad sparris, avokado, tahinidressing och granatäpple 59kr

Grillade kronärtskockor, citron och olivolja 99kr

Färskpotatisstomp, soltorkade tomater, oliver och basilika 49kr



Parmesan Pomme frites  49kr

Patatas Bravas, rökt paprikamajonnäs och aioli 59kr

Grillad citronaioli/Harissamajonnäs/Ramslöksmajonnäs/Rökt paprikamajonnäs 29kr st

Dessert

Rabarbersorbet, råsockrad rabarber, inkokt rabarber, kardemumma bavaroise,
kardemummaflarn, isad rabarber 99kr

Citronsorbet, vit chokladganach tartelette, italiensk maräng och  limemarinerade
jordgubbar 99kr

Hallonpannacotta, mandelkaka, toscaflarn, hallonglass och rökta mandlar 99kr


