
BARNMENYN GÄLLER ENDAST FÖR DIG UNDER 12ÅR

Plocka & Mixa
Ibland vill man bara ha någonting litet. Våra 

plockrätter passar dig som älskar att blanda och ge.

Oliver������������������������....................��� 59 kr

Pistagenötter..................................59 kr

Marinerad getost............................59 kr

Bruschetta......................................59 kr

Kvällens chark................................59 kr

Kvällens ost....................................59 kr
med knäckebröd & marmelad

Friterad filodegsrulle med aioli.......59 kr
fylld med tre sorters ost

Förrätter

BARN
DESSERT

HONUNGSPANNACOTTA

499 kr

Ibland vill man ha det trygga, det välkända och 
beprövade. Klassiker är ju klassiker av en
anledning – för  att de är så förtvivlat goda.

Varmrätter
Ibland vill man äta någonting man känner igen, och ibland vill man prova någonting nytt. 

Vår meny är alltid anpassad efter säsongens skafferi.

Pizza margarita.......................... 99 kr

ALLERGIER?

FRÅGA OSS

Ost- & charkbricka XL........399 kr
Ostar, charkuterier, fröknäcke, 
marmelad och oliver

Sotad sparris.......................189 kr
Brynt smörkräm, baconkrutonger, rostade 
pinjenötter, löjrom, friterade rotsaker och 
röd harsyra

Toast skagen.......................169 kr
Surdegsbröd, löjrom, citronpärlor, 
rödlök och dill

Aperitif

Rabarber- & chili daiquiri.....139 kr

Strawberry summer..............139 kr

Bellini...................................109 kr

Gin basil smash.....................139 kr

Mexican old fashioned...........139 kr

Chips..............................................59 kr
med löjrom, gräddfil, rödlök & dill

Högrevsburgare......................... 99 kr

Pannkakor & sylt....................... 99 kr

med timjan och confiterad vitlök

Högrevsburgare............199/249 kr
Brioche, bbq glace, bacon, cheddarost, 
padrones, picklad rödlök, tomat, 
krispsallad, sötpotatispommes och chiliaioli 

Halloumiburgare..................199 kr
Brioche, bbq glace, padrones, picklad 
rödlök, tomat, krispsallad, 
sötpotatispommes och chiliaioli

Skaldjurspasta....................229 kr
Chili, vitlök, ruccolapesto, 
burrata och grillad tomat 

Passionsfruktsbakad lax.....249 kr
Avokadorisotto, rökt sidfläsk, 
valnötter och grillad tomat

Grillbricka på lamm............399 kr
(Lamm på ben, merguez och filé)
Rostad vitlökssky, getostbrûlée, pistage, 
ruccolapesto, färskpotatis och primörer 

Räkbricka  300g.................199 kr
Vitlöksbröd, aioli och citron

Löjromspizza......................229 kr
Löjrom, västerbottenost, creme fraiche, 
gräslök, rödlök, dill och svartpeppar, 

Grillad Flankstek...............189 kr
Melonsallad med ruccola, gurka, 
mynta, fetaost, vårlök, yuzu och 
kallpressad rapsolja

Honungspannacotta...................................................99 kr
Honungscrunch, limemaräng, rabarber och smultron

Affogato.....................................................................99 kr
Espresso, glass, baileys och riven choklad

Kvällens sorbet..........................................................99 kr
Passionsfrukt, hallon och bubbel

Desserter

M E L L A N R A T T E R
. .

Ibland vill man ha någonting större än en 
förrätt, och någonting mindre än en varmrätt. 

Är det svårt att bestämma sig så går det 
utmärkt att dela flera rätter i ert sällskap.

Vår meny kan se komplex ut, men är 
egentligen extremt enkel. Ät och drick det du 
är sugen på - när du är sugen. En fika eller 

en trerätters spelar absolut ingen roll.

Inspireras av Sällskapets olika personligheter 
om du vill, välj hela menyer eller blanda och 
ge! Det enda som är viktigt är att du har en 
trevlig stund och lämnar oss lite gladare och 

lite mättare än när du kom...

Ryggbiff................................299 kr
Rödvinssky, kryddsmör, sparris och 
vitlöksrostad färskpotatis

SÄLLSKAPETS 3-RÄTTERS

FÖRRÄTT
TOAST SKAGEN

VARMRÄTT
RYGGBIFF 

alt 
PASSIONSFRUKTSBAKAD LAX

EN AV VARJE
449 KR




