
Förrätter

3 CHARKUTERIER
vedugnsbakat bröd och ol ivol ja

165:-

Socialt

Sallader

OSTAR
3 alt .  5 ostar serveras med vedugnsbakat bröd och
marmelad

149:-/199:-

CAESAR MED GRILLAT 
KYCKLINGLÅR

kyckl ing, bacon, krutonger och svartvinbärssyltad gurka

175:-

SMÖRHALSTRAD HALLOUMI
grönsallad, kapris, rödlök, ci tron, vi t lök- och chi l imajonnäs

169:-

ELMAS CHIPS & DIPP
äppelsyrad crème fraiche, Västerbottenost, forel lrom, rödlök
och di l l

95:-

VITLÖKSBRÖD
kronärtskockapuré och parmesan

69:-

STEAMBUNS
Fläsksida alt .  Hal loumi morot, koriander och thaisås

79:-

FRITERAD CHÈVRE
betor, honung och mangold

85:-

RÅVARUPROVNING
köket presenterar en rad råvaror serverade med vedugnsbakat
bröd och marmelad

249:- 

Huvudrätter
HALSTRAD RÖDING
råmarinerade gulbetor, krosspotatis, Sandefjordsås och
forel lrom

199:-

MORMORS KÖTTBULLAR
rårörda l ingon, svartvinbärssyltad gurka, gräddsås och
potatismos

175:-

RISOTTO
skaldjursfond, salami ventr icina, krabba, parmesan och
fänkålspulver

189:-

All Day Dine

SHAKSHUKA
San Marzano-tomater och grönsaker efter säsong toppas med
Solberg honung och fetaost, serveras med vedugnsbakat bröd

139:-

SMÖRSTEKT SURDEGSTOAST
färskost, sal lad, rödlök, ci tron, örtol ja, balsamico och di jonnaise
Smörstekt Svamp – Kallrökt Lax – Handskalade Räkor

159:-

MORMORS KÖTTBULLAR
rårörda l ingon, svartvinbärssyltad gurka, gräddsås och
potatismos

175:-

RYGGBIFF FRÅN DALSJÖFORS
röd chimichurri ,  örtol ja, gul lök och stråpotatis

205:-

VINTERBURGARE
180g, Kvibi l le Cheddar, chi l imarmelad, majonnäs, löksal lad,
bacon serveras i  surdegsbrioche från Lej ion Bageri samt med
fri terad potat is och majonnäs

195.-

SPAGHETTI PESTO ROSSO
grönkål, pumpakärnor, ol ivol ja och basi l ika

179:-

VEGETARISK PLOCKTALLRIK 
vedugnsbakat bröd och majonnäs 

225:- 



Barnmeny
Alla rätter 99:-

PIZZA MARGARITA
San marzano tomatsås, f ior di latte, parmigiano-  reggiano, färsk basi l ika & ol ivol ja

Pizza

SALSICCIA
grädde, f ior di latte, parmesan, jordärtskocka, gul lök,
fänkålspulver och vit  tryffelol ja

179:-

BROWNIE
hasselnötter och fudge

79:-

PANNACOTTA PÅ BAILEY ́S
med hal lon

75:-

MARINARA
San Marzano-tomatsås, färsk vit lök, torkad oregano, färsk
basi l ika och ol ivol ja

119:-

MARGHERITA
San Marzano-tomatsås, f ior di latte, parmigiano-reggiano, 
färsk basi l ika och ol ivol ja

 125:-

CAPRICCIOSA
San Marzano-tomatsås, f ior di latte, kokt r immad skinka,
kronärtskocka, Taggiaska-ol iver, portabel lo, färsk basi l ika 
och ol ivol ja

135:-

PARMA
San Marzano-tomatsås, f ior di latte, Prosciutto di Parma,
soltorkade tomater ,  ruccola och hyvlad parmigiano-reggiano

 155:-

SALAME VENTRICINA
San Marzano-tomatsås, parmigiano-reggiano ,f ior di latte,
Ventr icinasalami, ol iver

149:-

FUNGHI
svamppuré, f ior di latte, västerbottenost, ci tron, chi l ipulver och
portabel lo

159:-

Säsongens

GRÖNKÅL
grädde, f ior di latte, parmesan, chèvre, honung, vit lök och 
pumpafrön

175:-

FLÄSKSIDA
grädde, f ior di latte, parmesan bakad f läsksida, brysselkål och
äppelkompott

185:-

CRUDO
san marzano-tomatsås, f ior di latte, parmesan, vit lök, sotad
purjolök, entrecote och ol ivol ja

195:-

Favoriter

QUATTRO FORMAGGI
grädde, ol ivol ja, f ior di latte, parmigiano-reggiano, Kvibi l le
ädel, burrat ina och färsk basi l ika

165:-

DI MANZO
San Marzano-tomatsås, f ior di latte, parmigiano-reggiano,
långbakad högrev, portabel lo, lök och ol ivol ja

169:-

Dessert

SMÅTT & GOTT
3 små kakor

65:-

Klassiker

PIZZA VESUVIUS
San marzano tomatsås, f ior di latte, parmigiano-  reggiano, kokt r immad skinka, färsk basi l ika & ol ivol ja

HAMBURGARE
hamburgare toppad med f ior di latte serveras i  bröd från Lei jon bageri t i l lsammans med sal lat,  majonäs & ketchup.   Ti l lbehör fr i terad potat ismix & majonäs

MORMORS KÖTTBULLAR
köttbul lar gjorda på blandfärs serveras med gräddsås,  potat ismos, rårörda l ingon och svartvinbärssyltad gurka

SORBET
kökets val av smak

69:-



Brunch

På morgonen

SMÖRSTEKT SURDEGSTOAST
färskost, sal lad, rödlök, ci tron, örtol ja, balsamico och di jonnaise
Smörstekt Svamp – Kallrökt Lax – Handskalade Räkor

159:-

HAVREDRYCK
med färsk frukt och bär 

69:-

Från Baren 

All Day Dining

Sallader

grönsallad och fetaost

BONDOMELETT I 
GJUTJÄRNSPANNA

129:-

SKAGENVÅFFLA
pepparrot och citron

149:-

SHAKSHUKA
san marzano-tomater och annat gott efter säsong toppas 
med Solberg honung och fetaost serveras med 
vedugnsbakat bröd

 139:-

MORMORS KÖTTBULLAR
rårörda l ingon, svartvinbärssyltad gurka, gräddsås och
potatismos

175:-

Mera Gott
BELGISK VÅFFLA
bärkompott,  glass och chokladsås

119:-

AMERIKANSKA PANNKAKOR
frukt, smör och svensk lönnsirap

99:-

KÖTTBULLELEVAIN
rödbetssal lad och grönsal lad

 165:-

GRILLAT EMMERBRÖD
avokadokräm, 63c bakat ägg, äppelbalsamico 
och kal lrökt lax

 179:-

TURKISK PIDE
f ior di latte, tomatpasta, gul lök, sucuk och ägg

 189:-

HALSTRAD RYGGBIFF 4+
halstrade grönsaker, sauce choron och fr i terad potat is

 225:-

Något Sött

FRUKOSTBRICKA
sucuk, salsiccia alternativt grönsaker efter säsong t i l l  er
äggröra. Fetaost, tomat, gurka, honung och ol iver samt
vedugnsbakat bröd

 165:-

BROWNIE
hasselnötter och fudge

79:-

PANNACOTTA PÅ BAILEY ́S
med hal lon

75:-

SMÅTT & GOTT
3 små kakor

65:-

SORBET
kökets val av smak

69:-

CAESAR MED GRILLAT 
KYCKLINGLÅR

kyckl ing, bacon, krutonger och svartvinbärssyltad gurka

175:-

SMÖRHALSTRAD HALLOUMI
grönsallad, kapris, rödlök, ci tron, vi t lök- och chi l imajonnäs

169:-



Dryckeslista

Mousserande Röda Viner

CAVA MONTCADÍ

torrt  och fr iskt mousserande vin med inslag av äpple och
mineraler.

65:- /325:-
Mousserande, Spanien.

PICCINI PROSECCO

frukt ig och fr isk med smak av persika och honungsmelon

85:- /  425:-
Mousserande, Italien.

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE

torr och smakrik med kraft igt inslag av rostat bröd

1099:-
Champagne, Frankrike.

Vita Viner 

VENDÔME (ALKOHOLFRITT)

doft och smak av gröna- och gula äpplen sammanbundet
med en syrl ig eftersmak

55:- /  220:-
Chardonnay, Spanien.

BOTANICUM IBERICUM (ORGANIC)

fruktdrivet vin med blandning av gula äpplen, mandel samt gul
stenfrukt i  doft och smak. Balanserad grapefrukt i  eftersmak

65:- /  260:-
Macabeo/Chardonnay, Spanien

115:- /  460:-CHEMILLY CHABLIS

mineralr ikt med viss rökighet. Hög syra och doft samt smak av
vita blommor, ci trus och vit  nektarin

Chardonnay, Frankrike.

W2

fr iskt och frukt igt med tydl iga toner av gul frukt i  form av citrus 
och päron samt en touch örtkryddor

99:- /  395:-
Riesling/Pinot Gris, Frankrike.

CALATALIA BIANCO

blommig doft med smak av mango, aprikos och l i te vitpeppar.
Fin eftersmak av citrus

69:- /  275:-
Vit blend, Italien.

FOLONARI PINOT GRIGIO

torrt ,  fr iskt och frukt igt vin med ungdomlig smak av persika,
 päron,äppelblommor, örter och citrus

75:- /  300:-
Pinot Grigio, Italien.

Rosé Viner
BOTANICUM IBERICUM (ORGANIC) 65:- /  260:-
Tempranillo, Spanien.

VENDÔME (ALKOHOLFRITT)

doft och smak av svarta vinbär, plommon och blåbär. Mjuka
tanniner och en l i te kryddig eftersmak.k

55:- /  220:-
Merlot, Spanien.

BOTANICUM IBERICUM (ORGANIC)

fruktdrivet vin med doft och smak av svarta vinbär, plommon 
och kryddor. Medeltanniner och kryddig eftersmak

65:- /  260:-
Tempranillo/Merlot, Spanien.

LA LÉGENDE D ́HÉLIOS

smak av svartvinbär och toffee i  kombination med röda bär.
Tydl ig kryddighet i  eftersmak

89:- /  355:-
Merlot/Cabernet, Frankrike.

LAMBERTI RIPASSO

mjukt och fyl l igt vin med inslag av krydda och fatkaraktär.
Toner av mogna röda- och mörka bär, lagerblad, vani l j  och fat

112:- /  448:-
Corvina/Rondinella/Molinara, Italien.

FAIRVIEW

smak och doft av peppar, mörk frukt, viol och tanniner.
Trevl ig syra som t i l l för bra balans t i l l  den solmogna frukten

105:- /  420:-
Shiraz, Sydafrika.

POGGIO ANIMA

tydl ig frukt ighet i  smak och doft.  Körsbär och plommon vävs 
samman med lena tanniner

75:- /  300:-
Sangiovese, Toscana.

Dessert Viner

TOKAJI ASZÚ 5 2013

mycket söt, frukt ig och fr isk smak av aprikos, ananas, 
mandelmassa och apelsinmarmelad

24:-/cl
Tokaj, Ungern.

TAYLOR ́S 10 YEARS OLD TAWNY NV

r ikl ig, sensuell  och komplex doft av kryddor, choklad, nötter
& antydan av apelsinblomma. Kryddig, nyanserad och mogen
 smak med angenäm knäckig ton.

24:-/cl
Douro, Portugal.



Dryckeslista

Öl

Cider

BRYGGMÄSTAREN FAT 40CL

torr,  tydl ig & bra humlekaraktär med ton av citrus

65:-
Ljus lager, Sverige.

STELLA ARTOIS FAT 40CL

Brödig smak med inslag av honung, l just bröd & citrus.

72:-
Ljus lager, Belgien.

BRON IPA FAT 40CL

frukt ig & malt ig med tydl ig beska. Små inslag av 
aprikosmarmelad,l jus sirap & knäck

74:-
Ljus Ale, Sverige.

BRYGGMÄSTAREN 50CL

torr,  tydl ig & bra humlekaraktär med ton av citrus

72:-
Ljus lager, Sverige.

BRYGGMÄSTAREN DARK 50CL

knäck, smörkola & brungräddat knäcke med mjuk, fyl l ig & torr
eftersmak

72:-
Mörk lager, Sverige.

69:-PERONI NASTRO AZZURI 33CL  

Lätt,  brödig smak med citruston. Medelstor beska och
 balanserad efterbeska. 

Ljus lager, Italien.  

HOEGAARDEN 33CL

frukt ig smak, inslag av vetebröd, ci tron & jasminris

69:-
Veteöl, Belgien.

BREWDOG PUNK IPA 33CL

frukt ig & knäckig smak, medelstor beska, ton av humle samt
mörkola.

79:-
Mörk Ale, Storbritannien.

CAPE POINT PALE ALE 34CL

frukt ig smak med inslag av citrus och en touch av 
passionsfrukt.

72:-
Pale Ale, Sydafrika.

REKORDERLIG 33CL
Päron 64:-

CAPE POINT IPA 34CL

en balanserad beska med en tydl ig maltsmak och frukt iga inslag
från mandarin och citron.

79:-
Indian Pale Ale, Sydafrika.

SAN MIGUEL (GLUTENFRI) 33CL

lätt  smak med l i ten beska & ton av malt

79:-
Ljus lager, Spanien.

Torr äpple 69:-
Persika/Basi l ika 69:-

Alkoholfritt
ÅBRO 0,2% 39:-
Ljus lager, Sverige.

BREWDOG NANNY STATE 0,5% 33CL 56:-
Amber Ale, Sverige.

REKORDERLIG 0,0% 33CL 39:-
Jordgubb/Lime

Lättöl
Coca Cola 
Coca Cola Zero

Fanta
Sprite
Apelsinjuice

30:-LÄSK

30:-KOLSYRAT VATTEN 

Naturel l
Persika

Svartvinbär
Citronl ime

VARMA DRYCKER

Bryggkaffe 30:-
Cappuccino 39:-
Cafe Latte 42:-
Espresso (Enkel) 29:-
Espresso (Dubbel) 32:-
Te 32:-

ASAHI SUPERDRY 33CL

Malt ig smak med inslag av rostat bröd, ci trus och majs.

68:-
Ljus lager, Japan.



Dryckeslista

Fördrinkar
APEROL SPRITZ 109:-
Aperol, CAVA, soda, apelsinskiva

Bacardi Carta Negra
21kr/cl

FRENCH 75  109:-
Bombay gin, CAVA, citronjuice,
sockerlag

MIMOSA 89:-
Prosecco & Apelsinjuice 

ROM OCH COLA 109:-
Ljus eller mörk rom med cola eller cola
zero

Grogg

HENDRICK ́S GIN N’ TONIC 129:-
Hendrick’s gin, tonic, svartpeppar, gurka

GIN N’ TONIC 109:-
Bombay gin och tonic

TEQUILA SUNRISE 109:-
Tequila , apelsinjuice, grenadine.

Cocktails
OLD FASHIONED 145:-
Buffalo trace, farinsocker, apelsiner

AMARETTO SOUR 129:-
Disaronno Amaretto, citronjuice,
sockerlag, äggvita

WHISKEY SOUR 129:-
Jameson, citronjuice, sockerlag, äggvita

Kaffedrinkar

ESPRESSO MARTINI 139:-
Grey goose, kahlua, espresso

KAFFE KARLSSON 139:-
Baileys, cointreau, kaffe, grädde

IRISH COFFEE 139:-
Farinsocker, jameson, kaffe, grädde

Avec
Baileys
18kr/cl

Cointreau
25kr/cl

Famous Grouse
22kr/cl

Grey Goose
38kr/cl

Jack Daniel ́s
25kr/cl

Jameson
24kr/cl

Jameson
24kr/cl

Laphroig 10y
32kr/cl

MACK by Mackmyra
26kr/cl

WHITE LADY  139:-
Bombay, Cointreau, citronjuice,
sockerlag, äggvita

MOSCOW MULE  119:-
Grey goose, ginger ale, limejuice

SOLERO  139:-
Likör 43, vanilj vodka, passionjuice,
mjölk, grädde. 

GRASSHOPPER 129:-
Creme de menthe, creme de cacao,
grädde. 

ORGASM 139:-
Disaronno Amaretto, Kahlua, Baileys,
mjölk.

Mejeri 


