
BARNMENYN GÄLLER ENDAST FÖR DIG UNDER 12 ÅR

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

plockrätter passar dig som älskar att blanda och ge.

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

Saltrostade mandlar........................59 kr

Vannameiräkor...............................59 kr

Edamamebönor...............................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
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 bifftartar...................179 kr
Dijonaise, friterad schalottenlök, rostade 
hasselnötter, syltad rödlök och 
västerbottenost

Rödbetstartar......................159 kr
Dijonaise, friterad schalottenlök, rostade 
hasselnötter, syltad rödlök och 
västerbottenost

Aperitif

Julia......................................139 kr

Tequila Fever.......................139 kr

Negroni................................139 kr

Cucumber Cutie....................139 kr

Imperiet................................139 kr

Kryddiga chips...............................59 kr
med mojo rojo

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

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

chili- & vitlöksstekta

Högrevsburgare...........219/259 kr
Briochebröd, cheddar, krispsallad, 
bifftomat, mojo rojo, picklad rödlök, 
rostad lök, saltgurka, padrones och 
handskurna pommes 

Halloumiburgare.................219 kr
Briochebröd, cheddar, krispsallad, 
bifftomat, mojo rojo, picklad rödlök, 
rostad lök, saltgurka, padrones och 
handskurna pommes

Pasta med vannameiräkor....269 kr
Chili- & vitlök, semibakade tomater, 
basilikagremolata, rostad vitlöksaioli, 
parmesan och pecorino

Svamprisotto........................249 kr
Friterad getost, sotad kål, torkad tomat, 
rostad mandel, bakad svamp och lagrad ost

Smörstekt skreitorsk...........389 kr
Havskräftsskum, råstekt havskräfta, 
fänkål, hasselnötter, forellrom och potatis 
med dill- & citronsmör

Örtbakat lamm.....................329 kr

Potatisgratäng med västerbottenost, 
rödvinssky, tryffelsmör, semibakade 
tomater, frästa bönor med rostad vitlök 
och pancetta

Oxfilé tournedos...................389 kr

Pistage, rostad vitlökssky, balsamicolök, 
morotskräm och gratinerad jordärtskocka

Desserter

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...

EN AV VARJE
449 KR

med soja, sesam & chili

Pilgrimsmussla....................189 kr
Grönärtspuré, hummerkräm, kräftskum, 
rostad kavring, hyvlat äpple, citronpärlor 
och friterad jordärtskocka

"Tiramisu" på tallrik..........119 kr
Chokladkaka med Jack Daniels, honung, 
espresso, mascarponeglass med 
amaretto- och chokladmousse

Vaniljglass...........................89 kr
Hjortronsylt, mandel och rostad 
chokladsockerkaka

Lakritsglass..........................89 kr
Hallon, saltlakrits och citronmaräng

Pasta bolognese..........................99 kr

SÄLLSKAPETS 3-RÄTTERS.............599 kr

Ibland vill man avsluta med någonting sött.
Våra desserter är komponerade från grunden av 
våra konditorer. För dig som önskar någonting 
mindre så är vår kylmonter alltid full.

VARMRÄTT
Smörstekt skreitorsk

/
Oxfilé tournedos

DESSERT
"Tiramisu" på tallrik

FÖRRÄTT
Sotad bifftartar

/
Rödbetstartar

Sällskapet är öppet måndag till 
lördag, tidigt till sent. 

Ät, drick eller fika. 

Från klockan 17 gäller hela menyn.
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