A drink before dinner?
Manhattan
Whiskey,röd vermout & angostura

Dry Martini
Gin, torr vermout

Cosmopolitan
Vodka, cointreau, lime & Tranbärsjuice

Sidecar
Cognac, cointreau, citronjuice

Negroni
Gin, campari & röd vermout

Rusty nail
Whisky & drambuie

Whisky sour
Whisky, citronjuice, socker & äggvita

Godfather
Whisky, amaretto

4cl 124:6cl 168:-

Lättare rätter
Carpaccio
Carpaccio från biff serveras med kaprisbär, krutonger, pinjenötter,
ruccola & tryffelolja
Carpaccio of beef, cocktail capers, croutons, pine nuts, rocket salad & truffle oil.

169:Kökets Ost & chark
Kökets val av olika ostar och chark serveras med oliver och knäckebröd samt
marmelad
The kitchen's choice of cold cuts and cheese, served with olives and
marmalade

185: Caesar sallad
Romansallad, kyckling, krutonger, parmesan och bacon & caesardressing
Romaine lettuce, chicken, bacon, parmesan, tomato,
Caesar dressing, croutons

189:Räksmörgås
Serveras med handskalade räkor, ägg, majonnäs, picklad rödlök, gurka, citron och
dill
på mörkt rågbröd
Shrimps on rye bread served with mayonnaise, egg, lettuce, pickled onion,
lemon and dill

189:-

Burgare

Moonshine Burger (chuckburger)
100% Högrevsburgare med rökt fläsk, moonshine bbq sås & ölglazerad rödlök
Moonshine Burger, 100% beef burger, pork belly, moonshine bbq sauce, beer glazed
onions

Enkel 189: - / Dubbel 249:-

Vegetarisk Burgare
Serveras med Halloumiost, pommes frites och chilimajonnäs
Vegetarian burger with halloumi cheese and chili mayo

189:-

Kött & fisk
Fläskschnitzel
Serveras med ärtor, friterad potatis, kapris, citron & rödvinssås
Pork schnitzel with peas and sauté potatoes, capers and lemon, red wine
sauce

195:Älggryta
Långkokt älggryta med rotsellerimos, grönsaker & svartvinbärsgele
Slow cooked elk stew, celeric mash and root vegetables and blackberry
jelly

199:Entrecôte
Hängmörad entrecote med pomme pont neuf, rödvinssås, grönsaker
Dry aged entrecôte with pommes nouf, red wine sauce, mixed vegetables

250:Fish ’n’ Chips
Friterad fisk med pommes frites och remouladsås
Beer battered fish with tartar sauce and french fries

189:Veckans kött
Fråga er servitör vad som erbjuds denna vecka
The meat of the week ask the staff for this week’s special

Dessert
CRÉME BRÛLÉ
85:PUBENS TRYFFEL

35:ICE-CREAM OF THE WEEK
79:IRISH COFFEE
Irish coffee är specialkomponerat på 1940-talet av köksmästaren Joseph
Sheridan på restaurangen Foynes på Foynes Port i County Limerick, en
flygplats som föregår Shannons flygplats på Irland för att värma upp frusna
flygpassagerare som anlänt med amerikaflyget. Namnet påstås komma sig
av att Sheridan, på frågan om det som serverades var brasilianskt kaffe,
svarat
"No, it's Irish Coffee".

104:-/ 4cl 142:-/6cl

Kaffedrinkar

Irish Coffee
Irish whiskey, socker, Kaffe och grädde

Kaffe Karlsson
Baileys, cointreau, kaffe och grädde

Baileys coffee
Baileys, kaffe och grädde

Kaffe D.O.M
D.O.M, kaffe och grädde

Mexican Coffee
Tequila, Kahlua, Kaffe och grädde

Kaffe Calypso
Mörkrom, Kahlua, kaffe och grädde

104:-/ 4cl 142:-/ 6cl

