VI ÄR EN HELT

kontantfri
RESTAURANG

NÅGONTING

före maten?
- SNACKS -

ROTFRUKTSCHIPS

med getostkräm
45 kr

OLIVER

marinerade i vitlök & chili
45 kr

PIMIENTO DE PADRÓN
milda, friterade chilifrukter
med havssalt
60 kr

ROSTADE MARCONAMANDLAR
FRITERADE RISOTTOBOLLAR

med cheddardipp
55 kr

55 kr

med mozzarella & rostad
vitlöksaioli
75 kr

CHARKBRÄDA

serveras enkel, dubbel eller
trippel 145 kr/250 kr/375 kr

BOVETEPLÄTTAR
med kikärtor, picklad silverlök,
puffad bovete, tångkaviar &
syrad gulärtskräm
105 kr

SSÄM

fylld med grillad avokado,
picklad silverlök, portabello,
koriander & chilimajonnäs
60 kr

- FÖRRÄTTER MARINERAD MOZZARELLA
med basilika, tomatsallad,
salladslök, balsamicovinäger,
olivolja, rostade pumpafrön &
krutonger
85 kr

POMMES FRITES

RÅBIFF
med lökcrème, friterade
lökringar, kaprismajonnäs &
bakad äggula
130 kr (60 gram)
Dubbel råbiff med pommes
220 kr (120 gram)

SKALDJURSTACO
Friterad jätteräka med
mangosallad, syrad lök,
avokado & sojamajonnäs
95 kr

Har du allergier? Fråga gärna personalen om rekommendationer.
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- GUTES 3-RÄTTERS MENY FÖRRÄTT

Råbiff med lökcrème,
friterade lökringar,
kaprismajonnäs & bakad
äggula.

DESSERT

VARMRÄTT

Grillbräda med fyra härliga
styckdetaljer, serveras med fem
utvalda sides & tillbehör.

1 kula hemlagad glass/
sorbet, fråga gärna om
dagens olika smaker som
finns att välja mellan.

(Serveras för minst två personer)

470 kr

- STYCKDETALJER KOSSA:
BIFF 250 g (CAN).......................................................295 kr
BIFF 250 g (SWE).......................................................310 kr

GRIS:

IBERICO PRESA BELOTTA 200 g (ESP)..........235 kr

LAMM:
LÄTTRÖKT ROSTBIFF 160 g (NZL) ..................185 kr

- SÅSER -

BÉARNAISE . ...........................................................40 kr
BBQ SÅS....................................................................40 kr
CHEDDARGLACE.................................................40 kr
MOJO ROJO............................................................40 kr
TRYFFELMAJONNÄS . .......................................40 kr
CHIMICHURRI.......................................................40 kr
ROSTAD VITLÖKSAIOLI...................................40 kr
PEPPARSÅS .............................................................40 kr
KRYDDSMÖR........ .................................................40 kr
MURKELSÅS med portvin.................................40 kr

- SIDES -

FÅGEL:
GÅRDSKYCKLINGBRÖST 200 g (SWE).........165 kr
KYCKLINGLÅRFILÉ BBQ 180 g (SWE)...........145 kr

FISK:

SKREITORSK 200 g (NOR)...................................220 kr

För bästa smakupplevelse så rekommenderar
vi att man väljer två sides & en sås, fråga
gärna personalen om tips!

		
COLESLAW..............................................................40 kr
TOMATSALLAD MED SALLADSLÖK............40 kr
GRÖNSALLAD MED LIMEVINÄGRETT . ....40 kr
BÖNGRODDAR MED CHILIDRESSING.........40 kr
MAJSKOLV
med chilimajonnäs & parmesanost ................40 kr
POMMES FRITES..................................................40 kr
UGNSBAKADE ROTFRUKTER.......................40 kr
POTATISGRATÄNG med cheddar.................40kr
UGNSBAKAD BLOMKÅL
med västerbottenost............................................40kr

Har du allergier? Fråga gärna personalen om rekommendationer.
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- HELA RÄTTER VEGANSK GRILLBRÄDA

GUTEBURGARE

Säsongens bästa grönsaker & rotfrukter.
Buljongkokas, långbakas eller grillas till
perfektion & serveras med mojo rojo,
grönsallad, böngroddar med chilidressing &
rostade rotfrukter.
245 kr

Vår klassiska burgare på grovmald högrev.
Burgaren byggs på brioche-bröd med grillat
sidfläsk, cheddarmajonnäs, krispiga böngroddar,
syrad lök, pickles & gruyere. Serveras med
dubbelfriterade pommes & tryffelmajonnäs.
205 kr

VEGETARISK HAMBURGARE

Våra allra bästa styckdetaljer som sätts ihop
till en magisk blandning av grillade delikatesser.
Serveras ”family style” med fyra styckdetaljer var
tillsammans med utvalda sides & såser,
varierande efter säsong. Minimum två personer.
360 kr/pers

GUTES GRILLBRÄDA

Vår vegetariska burgare gjord på portabello
& parmesan. Serveras med friterade
lökringar, avokado, chilimajonnäs &
dubbelfriterade pommes.
195 kr

CÔTE DE BOEUF (2-8 pers)
Helgrillad Entrecôte på ben, cirka 1 kg, serveras för minimum två personer.
Vi kombinerar köttet med speciellt utvalda sides & såser, bland annat dubbelfriterade pommes,
kryddsmör, béarnaise, pepparsås, tomatsallad & pimiento de padrón
(denna rätt tar lite längre tid att tillaga).
450 kr/pers

- DESSERTER OST

HANS & GRETA
Variation på Schwarzwaldtårta med
sockerkaka, mörk choklad,
körsbärskompott, mjölkchokladkräm &
syrlig körsbärssorbet
95 kr

35 kr/st eller 3st för 95 kr

GUTES KAFFEGODIS
25 kr/st eller 3st för 70 kr

GLASS/SORBET
30 kr/st eller 3 för 85 kr

GUTES TIVOLI
Blåbärsglass i strut med karamelliserade
popcorn, saltkolakräm, maränger & färska
bär
90 kr

GUTE’S FAMILY-DESSERT
Smaka på våra olika desserter,
massor av godsaker på en & samma gång!
Serveras för minimum två personer
90 kr/pers

KRYDDKAKA
med sötsyrliga päron, havreflarn &
vaniljglass
90 kr

Har du allergier? Fråga gärna
personalen om rekommendationer.

LIMEPAJ
med mandelbotten, sojagrädde & färska bär
90 kr
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