FÖRRÄTTER
TOAST SKAGEN

125 kr

CHÈVRE TOAST

120 kr

BURGARE & SALLAD

Med löjrom, serveras på ett smörstekt bröd

3 st grillade rödräkor med grillad citron och chiliaioli

HUVUDRÄTTER
ENTRECÔTE, 250 g		

279 kr

FLANK STEAK, 200 g

199 kr

Med semitorkad tomat, bearnaisesås, timjanvinägersky och
pommes frites
Med semitorkad tomat, bearnaisesås, timjanvinägersky och
pommes frites

CHÈVRE SALLAD

179 kr

Med mixsallad, röda betor, sockerärtor, honung/
senaps vinägrett och valnötter

TO SHARE
GRILLBRICKA

för minst 2 personer 345 kr per person
Lammracks, flankstek, kycklingbröst,
hemgjorda viltsvinskorvar, senap och surkål
Serveras med baconlindad
vit sparris, bearnaisesås, timjanvinägersky,
tomatsallad med ruccola, parmesan
och pinjenötter samt pommes frites

KALLRÖKT LAXSALLAD 179kr

Med avokado, blandsallad, sockerärtor, körsbärstomater
och citronvinägrette

JOHN SCOTT’S BURGARE 180 g 179 kr(dubbel 239 kr)

Rostat briochebröd med hamburgare gjord på högrev och
bringa, bacon, cheddarost, tomat, rödlök, saltgurka och
isbergssallad Serveras med tre dipsåser och pommes frites

HALLOUMI BURGARE

179 kr

Med avokado, picklad rödlök, blandsallad och chiliaioli
Serveras med pommes frites och chiliaioli

SURF AND TURF

OXFILÉ, 180 g 315 kr

Med baconlindad vit sparris, timjanvinägersky,
semitorkad tomat och hemlagat potatismos med
västerbottenost

GRILLAD LAX 249 kr

Med vit sparris, beurre blanc sås, grillad citron, räkor och
hemlagat potatismos med västerbottenost

för minst 2 personer 280 kr per person
Grillade rödräkor och oxfilé på spett
med baconlindad vit sparris,
semitorkad tomat, timjanvinägersky,
chiliaioli, tomatsallad och pommes frites

BANANA SPLIT DELUXE		

105 kr

Med vanilj- & dulce de leche glass, friterad banan,
bananchips och banan, chokladsås, vispad grädde,
maränger och jordgubbar

79 kr

Chokladbrownie med körsbärscoulis, färska bär och vispad
grädde

Serveras med surkål, senap,potatismos med västerbottenost
och timjanvinägersky

CRÈME BRÛLÉE
Med färska bär

RIGATONI MED OXFILÉ 189 kr

Krämig färsk pasta med oxfilé, grädde, skogschampinjoner
och paprika, toppas med västerbottenost

79 KR

NO BAKED CHEESECAKE

189 kr

Färsk pasta, tomat, paprika, hummerfond, vitt vin Toppad
med en smör- och vitlöksgratinerad rödräka

DESSERT

CHOKLADBROWNIE

JOHN SCOTT´S HEMGJORDA VILTSVINSKORVAR 189 kr

TAGLIATELLE MED RÄKOR

169 kr

Med majskycklingfilé, krutonger, bacon och hemmagjord
ceasardressing

Med picklade betor, honung och valnötter

GRILLADE RÖDRÄKOR 115 kr

CEASAR SALLAD

Vid allergier
Fråga vår kunniga personal om alternativ

89 kr

Med honungsrostade pumpafrön,
passionsfruktscoulis,
rostad vit choklad och kaksmulor

