DRINKAR
Hallondröm 118 sek

Aperol spritz 118 sek

BUBBEL 50 SEK GLASET

Vodka, citronjuice, hallonsirap
toppas med bubblor

Prosecco, Aperol, sodavatten &
apelsinzest

BUBBEL FLASKA 300 SEK

French 75 118 sek

Moscow mule 118 sek

Gin, citronjuice, sockerlag toppas
med bubblor

Vodka, ginger beer och lime

BUBBEL FÖR 50 SEK GLASET/ EN FLASKA 300 SEK

Hemma gjorda trippelfriterade pommes välj mellan dessa dipsåser tryffelmajo, chillidip, japanskmajo 20 sek/st
Pommes A´natural 49 sek

Pommes "Italien style" 49 sek

Cajunstyle pommes 49 sek

Serveras med salt

Serveras med riven ost & persilja

Serveras med cajunkryddor

FÖRRÄTTER & SNACKS
Charkbricka 129 / 239 sek

SNACKS

En plocktallrik med charkuterier, ost och oliver.
Serveras med hembakat bröd.

Oliver 39 sek // Chips & tryffelmajo 39 sek // Marcona
mandlar 45 sek

Liten grönsallad 49 sek

FÖRRÄTTS PIZZOR SE NEDAN

Serveras med en dijonvinägrett

PIZZA

LITEN FÖRRÄTTSPIZZA CA 10 CM / STOR VARMRÄTTSPIZZA CA 33 CM
Våra pizzor kommer i två storlekar-LITEN (förrätt)och-STOR (varmrätt)
Alla pizzor kan göras på glutenfri botten som dock kan innehålla spår av gluten.
Chévre 69/159 sek

Chorizo 69/159 sek

Chévre, tomatsås, mozzarella, rödbetor, rostade
pinjenötter, honung & ruccolaolja. Toppas med grana
padano

Tomatsås, Mozzarella, chorizo, rödlök, stekta
champinjoner. Toppas med friterad kapris & grana
padano

Vegan / Vegetarisk 69/159 sek

Serrano 79/169 sek

Tomatsås, vegan ost/mozzarella ost, grönsaker &
basilikaolja

Tomatsås, mozzarella, serranoskinka, rostade
cocktailtomater, toppas med buffalo mozzarella,
basilikakaolja, grana padano & västerbottenost

Bianco 69/159 sek

Creme fraiche och tryffelkräm & tryffelolja,
mozzarella, stekta champinjoner & persilja. Toppas
med grana padano & västerbottenost

VARMRÄTTER
Chévre eller Flanksallad 199 sek

Flankstek 279 sek Lamm 329 sek

Mixsallad, rostad bovete, sockerärtor, rödlök, bakade
cocktailtomater & oliver. Serveras med en
dijonvinägrett & krutonger

Timjansrostad potatis, smörslungad savoykål med
svamp, potatis krisp, rosmarinsky & bakade tomater.
– Prova vårt argentinska Malbec till flanken

Linguine med scampi 225 sek

Marcos klassiker 199 sek

Scampi, fänkål, chili, vitlök, vitt vin, cocktailtomater,
grana padano & persilja
– Vinförslag; Secret de lunes, Pinot noir

Fish & chips. Serveras med en grönkålssallad, syrad
rödlök, gurka, japansk majonnäs & ärtpuré smaksatt
med mynta & koriander.
– Testa en Spansk Alhambra lager till fisken

Maxie´s börgare 159 sek / lägg till extra kött 49 sek

90 gram, 100% hängmörad högrev, tryffelmajo,
saltgurka, tomat, bacon & ost+ pommes med jappse
majo
– Testa gästkranen från Gotlands bryggeriet

Vegetarisk risotto 199 sek

Asiatisk råbiff med pommes 239 sek

Vegetarisk lasagne 199 sek

Soja, lime, picklad svamp, rostade sesamfrön, tomat &
wasabimajo, japanskmajo. potatis krisp, grillad
gemsallad & koriander. Serveras med hemmagjorda
pommes
– Testa Höganäs Apa

Mozzarella, grana padano, aubergine & -vitlökskräm.
Grönsaksragu med chilli, soltorkade tomater, salvia
béchamel & tomatsås. Serveras med basilika olja & en
sallad.

Butternutrisotto med sallad, friterad salvia, crudité på
rättika & bakade tomater
– Ett glas chablis passar utmärkt

DESSERT
Glass 32 sek per kula

Tryffel 39 sek

Smaker; vanilj eller sea salted caramel

Mjölkchoklad med hallon smak, toppas med
saltlakrits pulver.

HUSETS RÖDA
Pergolino rosso veronese Italien

Real compania de vinos. Spanien

Corvina, Rondinella och Negrara, medelfyllig och
mjuk, fruktig, röda bär, hallon, jordgubbar och en viss
örtighet.
– Glas 99 Flaska 389 sek

Tempranillo. Fruktigt & smakrikt vin med inslag av
björnbär, plommon, viol & lakrits
– Glas 105 sek Flaska 409 sek

HUSETS VITA
Pergolino bianco veronese Italien

Real Compania de vinos. Spanien

Medelfylligt vin med pigg syra samt smak av
päron,citron,mineral och mandel
– Glas 99 sek Flaska 389 sek

Verdejo, fruktigt något aromatisk smak med inslag av
päron, gröna äpplen, krusbär och citrus
– Glas 99 Flaska 389 sek

HUSETS ROSE
Delice cotes de provance / Frankrike

Uppfriskande bärig med inslag av örter. Grenache 90 % Cinsault 10 %
– Glas 89 sek Flaska 1,5 L 599 sek –

BUBBLOR
Etienne Dumont . Champagne. Frankrike.

Bubbel 50 sek glaset eller 300 sek för en flaska

Pinot Meunier 53%, Pinot noir 41%, Chardonnay 6%
smak av jordgubb, päron, citron, hasselnötter med bra
längd och elegant mousse.
– Glas 140 sek Flaska 799 sek

Vi köper in lite olika bubbel fråga vad vi har idag
Le contesse. Prosecco. Italien.

Torr, frisk och fruktig.
– Glas 89 sek Flaska 529 sek

SE MER VINER PÅ NÄSTA SIDA.

ÖL & CIDER FLASKA/FAT
GÄSTFAT : MARIESTADS CONTINENTAL 4,2 99 SEK

Höganäs apa pale ale 5,6 % 33cl 79 sek

Doft: Humlearomatisk doft med inslag av citrus och
gräs. Smak: Rund fyllighet som markeras väl av en
mycket utsökt beska. Malt: Pilsner och Karamellmalt
Humle: Fuggles och Perlehumle

Sitting bulldog ipa 6,4 % 33 cl

Astrakan fläder/äpple 4,5 % 33 cl

72 sek

Ss. Melleruds 4,8 % 40 cl

Somersby päron cider 4,5 % 33 cl

68 sek

69 sek

Finns egentligen bara ett alternativ när man är född
och uppvuxen 25 min ifrån "Hårda bud i Mellerud".
Sleepy bulldog pale ale 4,8 % 33 cl
Mariestad lager 5,3 % 50 cl
Ship full of IPA 5,8 % 33 cl

89 sek
79 sek

Sol, ljus lager 4,5% 33cl 79 sek

79 sek

Daura glutenfri 5,4% 33 cl

89 sek

89 sek

VITT VIN
Chablis AOC. Chardonnay. Frankrike

Soellner toni gruner veltliner. Österrike

Livlig och härlig fet chardonnay med mycket mineral.
Citrus och lång eftersmak.
– Glas 140 Flaska 550 sek

Generöst, torrt, fruktigt, spritsig, mieraler, citron
zest,päron, grapefrukt, och vit peppar underbar balans
mellan frukt och syra En högklassig Gruner Veltiner
med typisk druvkaraktär
– Glas 140 Flaska 550 sek

RÖTT VIN
Torre del falasco. Valpolicella. Ripasso. Italien

Chateauneuf-du-pape. Rhone. Frankrike

Veneto, Corvino, Rondinella. Medelfylligt med smak
av mörk frukt, choklad, lite mandel, fat och örter.
– Glas 140 Flaska 550 sek

Grenache, mourvedre, syrah. Smakrik, komplex,
plommon, hasselnötter och röd frukt.
– Flaska 780 sek

Pure. Malbec. Argentina

The original Malbec. Rigal Frankrike.

Stor generös och fruktig med körsbär, blåbär, mogna
björnbär och plommon och en elegant lång eftersmak.
– Glas 140 Flaska 550 sek

Nyanserad robust smak, fruktig med fatkaraktär,
inslag av blåbär, örter, hallon, körsbär, plommon och
en lätt pepprig ton.
– Glas 140 Flaska 550 sek

Crozes-hermitage "Esquisse" Frankrike, Rhone, AOP, Syrah
100%

Fylligt och fruktigt, med välbalanserade, mogna
tanniner, toner av solmogna mörka bär, björnbär,
svarta oliver, mörk choklad, lavendel och timjan.
– Flaska 750 sek

Secret de Lunes. Pinot Noir. EKO. Frankrike

Mjuka tanniner, viss kryddighet och inslag av röda bär
så som jordgubb och hallon, körsbär och en fin
elegant eftersmak.
– Glas 140 Flaska 550 sek

Chateau Musar, Bekaadalen, Libanon. Cabernet sauvignon ,
cinsault och carignan

Kryddig smak, fatkaraktär, körsbär, tobak, plommon,
kanel, ceder, kakao & nötter. Passar utmärkt till lamm.
Cabernet Sauvignon, cinsault & carignan .
– Flaska 899 sek

ALKOHOLFRITT / ÖL / BUBBLOR / VIN / LÄSK
Ship full of IPA 33 cl

49 sek

Easy rider pale ale 33cl

Loka

49 sek

Birra moretti zero lager 33 cl

Läsk / Juice

45 sek

Mineralvatten still sparkling (1L).

29 sek

15 sek

Ett vattenkoncept där miljötänk står i fokus. Vi
filtrerar bort både oönskade smaker och
TRANSPORTER från ditt bordsvatten.

39 sek

Cola, -Zero, Jarritos lime ( Mexikansk läsk med mindre
kolsyra & naturlig sötningsmedel, Juice: äpple, apelsin.
R. Juhlin blanc de blancs. Frankrike

Sparkling, chardonnay. Friska toner av lime och äpple.
– Glas 74 Flaska 390 sek

Vi har i dagsläget olika sorters rött / vitt / rose fråga
personalen vad utbudet på alkoholfria viner är

– Glas 59 Flaska 220 sek

