MAT

MAT

MAT

VÅRT VAL

VÅRT VAL

VÅRT VAL

495: - per person. Minst 2 personer.

495: - per person. Minst 2 personer.

495: - per person. Minst 2 personer.

Låt köket bestämma din middag idag. Vi serverar en femrätters sharingmeny som kockarna tar fram efter dagens råvaror och utbud.

Låt köket bestämma din middag idag. Vi serverar en femrätters sharingmeny som kockarna tar fram efter dagens råvaror och utbud.

Låt köket bestämma din middag idag. Vi serverar en femrätters sharingmeny som kockarna tar fram efter dagens råvaror och utbud.

DRYCKESMENY

DRYCKESMENY

DRYCKESMENY

Vi skräddarsyr ditt dryckespaket.

Vi skräddarsyr ditt dryckespaket.

Vi skräddarsyr ditt dryckespaket.

MELLANRÄTTER

MELLANRÄTTER

MELLANRÄTTER

Kombinera 2-3 rätter för komplett måltid.
Är ni flera vid bordet – beställ gärna några rätter att dela på.

Kombinera 2-3 rätter för komplett måltid.
Är ni flera vid bordet – beställ gärna några rätter att dela på.

Kombinera 2-3 rätter för komplett måltid.
Är ni flera vid bordet – beställ gärna några rätter att dela på.

Från 295: - per person

Från 295: - per person

Från 295: - per person

Nässlor, krämig persiljerot, confiterad äggula, vattenkrasse

155:-

Nässlor, krämig persiljerot, confiterad äggula, vattenkrasse

155:-

Nässlor, krämig persiljerot, confiterad äggula, vattenkrasse

155:-

Champinjonkrokett, persilja, svampbuljong, syltad shimej,
krispig ostronskivling

165:-

Champinjonkrokett, persilja, svampbuljong, syltad shimej,
krispig ostronskivling

165:-

Champinjonkrokett, persilja, svampbuljong, syltad shimej,
krispig ostronskivling

165:-

Bakade rotsaker från bygden, vitvinsskum, stenbit, torsk, kryddpeppar

165:-

Bakade rotsaker från bygden, vitvinsskum, stenbit, torsk, kryddpeppar

165:-

Bakade rotsaker från bygden, vitvinsskum, stenbit, torsk, kryddpeppar

165:-

Casolett på skånska bönor, rödvinssås, dragon, citron, oxe

169:-

Casolett på skånska bönor, rödvinssås, dragon, citron, oxe

169:-

Casolett på skånska bönor, rödvinssås, dragon, citron, oxe

169:-

ANDRA GODA GREJER

ANDRA GODA GREJER

ANDRA GODA GREJER

HUS 57:s utvalda charkuterier, från lokala producenter

125:-

HUS 57:s utvalda charkuterier, från lokala producenter

125:-

HUS 57:s utvalda charkuterier, från lokala producenter

125:-

HUS 57:s soppa med surdegsbröd

89:-

HUS 57:s soppa med surdegsbröd

89:-

HUS 57:s soppa med surdegsbröd

89:-

Matig sallad - alltid vegetarisk

145:-

Matig sallad - alltid vegetarisk

145:-

Matig sallad - alltid vegetarisk

145:-

HUS 57:s burgare på limousinkött, cheddar, pommes

189:-

HUS 57:s burgare på limousinkött, cheddar, pommes

189:-

HUS 57:s burgare på limousinkött, cheddar, pommes

189:-

Dagens hållbara - med eller utan fisk/kött/fågel

139:-

Dagens hållbara - med eller utan fisk/kött/fågel

139:-

Dagens hållbara - med eller utan fisk/kött/fågel

139:-

En grillad Direktör i surdegsbröd med chucrut och senap

165:-

En grillad Direktör i surdegsbröd med chucrut och senap

165:-

En grillad Direktör i surdegsbröd med chucrut och senap

165:-

EFTER

EFTER

EFTER

Citronbavaroise, salt citronkräm, rostade
mandlar, lakrits- & yoghurtsorbet, spongecake

95:-

Citronbavaroise, salt citronkräm, rostade
mandlar, lakrits- & yoghurtsorbet, spongecake

95:-

Citronbavaroise, salt citronkräm, rostade
mandlar, lakrits- & yoghurtsorbet, spongecake

95:-

Kalvdans på råmjölk från Spannarp, myltade
hjortron, hasselnötskrokantglass, harsyra

95:-

Kalvdans på råmjölk från Spannarp, myltade
hjortron, hasselnötskrokantglass, harsyra

95:-

Kalvdans på råmjölk från Spannarp, myltade
hjortron, hasselnötskrokantglass, harsyra

95:-

Crème brûlée

85:-

Crème brûlée

85:-

Crème brûlée

85:-

Hemlagad glass och sorbet

35:-/kula

Hemlagad glass och sorbet

35:-/kula

Hemlagad glass och sorbet

35:-/kula

Skånska ostar, knäcke, marmelad

145:-

Skånska ostar, knäcke, marmelad

145:-

Skånska ostar, knäcke, marmelad

145:-

Kaffegodis

65:- p/p

Kaffegodis

65:- p/p

Kaffegodis

65:- p/p

Tryfflar

25:-/st
65:-/3 st

Tryfflar

25:-/st
65:-/3 st

Tryfflar

25:-/st
65:-/3 st

Vid eventuella allergier kontakta personalen.
Barn 0-12 år äter för halva priset.

Vid eventuella allergier kontakta personalen.
Barn 0-12 år äter för halva priset.

Vid eventuella allergier kontakta personalen.
Barn 0-12 år äter för halva priset.

