AW-priser!
Fredagar från 16:00 och lördagar från 15:00 har vi AW-priser
på vissa drycker och 10% rabatt på alla maträtter och övrig
dryck hela kvällen!

Tilltugg
Oliver

45:-

Vitlöksbröd med aioli

49:-

Pommes frites med bearnaise eller aioli

55:-

Stekta padronpaprikor

85:-

Förrätter
Buffelmozzarella- och tomatsallad med basilikavinägrett

85:-

Chèvretoast med karamelliserad lök

85:-

Svamptoast med säsongens svampar

85:-

Råbiff tartar

95:-

Stekta jätteräkor med vitlök och chili

105:-

Moules frites, 0,5 kg, serveras med aioli

125:-

Ostbricka med 4 sorters ost och membrillo (kvittenmarmelad)

105:-

Charkbricka, chorizo, serranoskinka, lomo, manchegoost och oliver

159:-

Pata negra-tallrik, 100% ibérico, lagrad 36 månader

165:-

Sallader
Kycklingsallad med MQC:s caesardressing

145:-

Chèvresallad med pinjenötter

155:-

Sallad med serranoskinka

155:-

Tonfisksallad

175:-

Vegosallad med bulgur

165:-

Vi värnar din och alla andra gästers hälsa. För minskad risk för smittspridning
är det här därför en engångsmeny. När du är klar med den kommer den att slängas.

Huvudrätter, kött
Kycklingpasta

155:-

Oxfilépasta

175:-

Chilensk hamburgare, 200 gr

185:-

Tunnskivat nötkött, grönsaker, aioli och guacamole. Serveras med pommes frites.

Schnitzel

245:-

Serveras med pommes frites och gröna ärtor.

Grillad flankstek, 200 gr.

245:-

Serveras med bakad potatis, bearnaisesås och säsongens sallad.

Grillade marinerade lammracks

270:-

Serveras med chimichurri, stekt potatis och säsongens sallad.

Grillad oxfilé, serveras med kantarellsås, pommes frites och säsongens sallad.

290:-

Grillad entrecote, 220 gr. Galicisk, hängmörad 40 dagar.

340:-

Serveras med bakad potatis, bearnaisesås och säsongens sallad.

Huvudrätter, fisk
Moules frites, 1 kg, serveras med aioli.

175:-

Fisk- och skaldjursgryta

225:-

Gösfilé med citron- och myntasås, pressad potatis och stekta grönsaker

245:-

Halstrad tonfisk, serveras med pressad potatis,

275:-

stekta grönsaker, sojavinägrett och karamelliserad ingefära

Huvudrätter, vegetariskt/veganskt
Vegoburgare

165:.

Något gott efteråt
Chokladfondant med vaniljglass

105:-

Fredagar från 16:00 och lördagar från 15:00 har vi AW-priser på vissa
drycker och 10% rabatt på alla maträtter och övrig dryck hela kvällen!
Vi värnar din och alla andra gästers hälsa. För minskad risk för smittspridning
är det här därför en engångsmeny. När du är klar med den kommer den att slängas.

