BRUNCH

SKALDJUR
Skaldjursplatå perfekt för två
4 ostron,
200g räkor, 200g rökta räkor, 1 krabba,
1 Hummer, smörstekt bröd samt tillbehör
1295

Burratina
med tomatsallad, ramslökspesto och Valenciamandel

125

Mac and cheese
med jalapeno

115

Räkor 200g 225
med aioli

85

Rökta räkor 200g 195
med aioli

Chicken wings
med ranchdressing

Kokt krabba Halv 185 / hel 295
med koreansk senapssås

Toast avokado
135/ +ägg 160/+bacon 170
med semi torkade tomater, picklad lök, ruccola, solrosfrön och
chilisalt
Kalv-schnitzel
med anjovis, smör, potatissallad, kapris och lingon
Matjes «lerpotta»
med potatis, ägg, rödlök och brynt smör

Kokt hummer Halv 325 / hel 495
med chilimajonnäs

175
hel 210/halv 135

Kallrökt lax
med senaposstuvad potatis

OSTRON

med citron, rödlök i sherryvinäger och hot sauce
Fine de Normandie 25 / 12st 275

215

Gold beach 45

Koreansk råbiff
hel med pommes 245/ halv 145
med koriander, chilimajo, puffat ris, nori, salladslök och sesam
Entrecote 250g
med pommes, dragonsmör och romansallad

Dagens ostron 50
Ostron mix 6st 225

365

Fiskgryta
245
med räkor, blåmusslor, morötter, fänkål, potatis, chiliolja, krutonger,
aioli
Sallad med friterad tofu eller räkor
med grön sparris, morot, rättika, ingefära, chili och sesam

OST & CHARK

175/195

Pommes och dip

Charkbricka
3 sorter 155 / 5 sorter 245
Dagens urval från charkdisken

55

Deli deluxe
395
Dagens urval av ost och chark

BRUNCHCOCKTAILS 145

En bit ost
45
Dagens urval ostar med tillbehör

UD´S BLOODY MARY
Färskpressad juiceblandning av tomat, morot, röd paprika,
selleri, kommer med husets kryddiga XO-Mix

Ostbricka
3 sorter 160 / 5 sorter 220
Dagens urval av ostar med tillbehör

CUCUMBER

Vegetarisk antipasti
115
Labne, mozzarella, oliver, grönsaksröra, sojapicklad paprika

Hernö gin, gurka, lime, Champagne

STRAWBERRY
Pisco El Gobernador, jordgubb, basilika,
svartpeppar, lime

GRAPEFRUIT
Absolut vodka, grapefrukt, mynta, citron, Champagne

DESSERT
Belgisk våffla
med sylt, grädde och lönnsirap

145

Hallonsorbet med lakritssås
med lakritssås

65

Vaniljglass
med vispgrädde och kolasås ”sviss”

85

Citronsorbet ”coupe colonel” 2cl vodka
Creme brulée

115
85

