Nedanstående menyer serveras endast till samtliga i
sällskapet.
Alt.
Välj rätter från menyn till höger om ni inte kan enas
om ett menyförslag.

JULMENY

FÖRRÄTTER
Kalixlöjrom från Junköfiskarna

750

385

- bageriets brioche & knäcke, syrad
gårdsgrädde, dill, rödlök, citron

SNACKS

Pumpasoppa

Tartlett

- 48 månader lagrad Prästost-tartlett,
havtornsgelé, rostade hasselnötter

FÖRRÄTT

205

- Svedjan gårdsost, picklad pumpa,
hasselnötter, clementin

Gravad regnbåge

225

Regnbåge

- gravad & stjärnanisglaserad
regnbågsforell, forellrom, fänkål,
Pernod-emulsion, lökflarn

Alt.

halv/hel + pommes 205/355
- nymald norrbottensflank med ND
Forestgin, torkade lingon & blåbär,
friterat potatiskrisp samt örtemulsion

Råbiff

VARMRÄTTER

Råbiff

- Gravad & stjärnanisglaserad
regnbågsforell, forellrom, fänkål,
Pernod-emulsion, lökflarn

- Råbiff på nymald flankstek från
Norrbotten med ND Forestgin, torkade
lingon & blåbär, friterat potatiskrisp
samt örtemulsion

Vegetariskt alternativ: Pumpasoppa

Risotto

285

- rödbeta, teriyakimarinerad Svedjan
löpeld, rotselleri, picklad gulbeta
grönkål

Röding

385
- grillad rödingfilé, ragu på spenat &
fermenterad lök, beurre blanc med
saffran & skaldjur, hasselbacksfondant

VARMRÄTT
Grillad Rödingfilé
- Grillad rödingfilé, ragu på spenat &
fermenterad lök, skaldjurssås med citrus
& saffran, hasselbacksfondant
Alt.

Renytterfilé

425
- renytterfilé med kryddkrisp, äpple &
rotselleripure, brysselkål, apelsin &
stoutsky, hasselbacksfondant

Styckbodens Oxfilé 200g

Ren
- Renytterfilé med kryddkrisp, äpple &
rotselleripure, brysselkål, apelsin &
stoutsky, hasselbacksfondant

Vegetariskt alternativ: Risotto

425
potatisterrin, EKO grönsaker, bearnaise,
rödvinssky

DESSERTER
Pepparkaka & Lingon

135
- mjuk pepparkaka med färskostsorbet,
lingon samt kolasås

DESSERT
Pepparkaka & Lingon

Crème brûlée

135
- apelsin & hjortronsorbet, rostad vit
choklad

- Mjuk pepparkaka med färskostsorbet,
lingon samt kolasås

Dryckespaket:

450

Snaps

100

VILLKOR FÖR AVBESTÄLLNING//AVBOKNING
Vi avser alla sällskap på 8 personer eller fler som en gruppbokning.
Vi har en kuvertavgift på 500 kr per person om inget annat är
överenskommet.
AVBESTÄLLNING//AVBOKNING
Avbeställning/avbokning för grupper upp till 20 personer:
•
•

Bokningen kan avbokas kostnadsfritt fram till 7 dagar innan
ankomst.
Vid avbokning mindre än 7 dagar innan ankomst kan ni debiteras en
kuvertavgift per avbokning.

Avbeställning/avbokning för grupper över 20 personer:

•
•

Kuvertavgiften kan ändras/ avbokas kostnadsfritt fram till 14
dagar innan ankomst.
Vid avbokning mindre än 14 dagar innan ankomst kan ni debiteras en
kuvertavgift per avbokat kuvert.

