Restaurang Patricia Sample Menu
Förrätter

Rökta pilgrimsmusslor 138 Kr
Halstrad/lättrökta pilgrimsmusslor med palsternackspuré. Serveras med picklad gulbeta och
knäckebröd.

Pulled beef 138 Kr
Serveras på brioche med pico de gallo och wasabimajonnäs.

Portabello carpaccio 128 Kr
Med hyvlas parmesan, rostade hasselnötter samt sojamajonnäs. Toppas med palsternackschips.

Bang bang shrimp 128 Kr
Krispigt friterade tigerräkor på en salladsbädd med bang bang sås.

Hummer soppa 128 Kr
Patricias hummersoppa med en doft av cognac
Serveras med en västerbottentoast.

Varmrätter

Lammlägg 278 Kr
Serveras med potatispuré med smak av tryffel, picklad lök samt rödvinssås toppad med confiterad
merguez och portabellosvamp.

Surf ’n turf 344 Kr
Grillad oxfilé, bang bang räkor, tre olika såser,

Sidesallad & pommes frites.

King-klip 78 Kr
Ugnsbakad king-klip med blomkål & potatisstomp och pepparrotsKräm. Toppas med forellrom samt
skirat smör.

Grillad oxfilé 278 Kr
Torsdagar 175 Kr

Serveras med pimientos de padrón, semibakad tomat,

Pommes frites & bearnaisesås.

Kalv entrecôte

Serveras med potatiskaka och rödbetspuré.

Toppas med rosépepparsås och grönkål samt stekt med citron 278 Kr

Hel färsk hummer 324 Kr
Torsdagar 175 Kr

Denna ”president” av skaldjur serveras på en salladsbädd

Med aioli & grillat lantbröd.

(kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Caesarsallad
Från 198 Kr
Klassisk caesarsallad med ditt val av tillbehör:

Kyckling 198 Kr

Tigerräkor 198 Kr

Halloumi 198 Kr

Plain 158 Kr

Ugnsbakad hel fisk 278 Kr
Med spenat stekt i chili och mangold.

Serveras med en het nam jim sås och potatispuré.

Patricias fajitas

från 224 Kr
Har funnits på patricia i 31 år och är en klar favorit!

Serveras välKryddad i heta pannor med lök & paprika samt

Guacamole, tomatsalsa, gräddfil & tortillabröd.

Välj mellan:

Kyckling 224 Kr

Oxfilé 258 Kr

Kombo (kyckling & oxfilé) 248 Kr

Tigerräkor 238 Kr

Halloumi 228 Kr

Desserter

Dooley´s brûleé 128 Kr
Serveras med vaniljglass

Chokladfondant 128 Kr
Med vaniljglass och halloncoulis

Patricias äppel paj 128 Kr
Serveras med sjudande kolasås & vaniljglass.

Banana boat 134 Kr
Banan, wienernougat glass, maränger, kolasås & grädde.

Ett skepp kommer lastat 134 Kr
Valfri kaffe, 3cl avec & chokladtryffel.

(kan ej kombineras med andra erbjudanden)

