ÖppettideR
Vi har öppet måndag till lördag
mellan 17:30 till 23:00, köket stänger vid 22:00

Veckans HusmanskosT
Smått & gotT

SandwiChes

OLIVER

38

ROSTADE SALTA MANDLAR

65

SIDESALLAD

58

VITLÖKSBRÖD (G)

59

VECKANS OST (L,G)

65

MOZZARELLA (L)

98

med tomat och lök
med tomatsalsa
med marmelad
på tomatbädd

95/135

CHARKUTERIER (L,G)

155

våra favoriter

RÄKMACKA (G,Ä, L)			

148/198

P.L.T (G,Vegan)			

164

på rågbröd med handskalade räkor,
ägg och picklad rödlök			
med Pease, sallad, tomat

BOOKMAKER TOAST (L,G,Ä)			

på långbakad ryggbiff, pommes och pepparrot

PastA
PASTA MED TRYFFELSÅS (G,L,V)

med parmesanchips

PASTA POMODORE (G,V)

mustig tomatsås med vin och paprika
Toppa upp din pasta:
Avocado 35 | Mozzarella 35 | Räkor 45 |
Rökt lax 45 | Kyckling 45

Veckans TipS
se på griffeltavlan, dagspris

225

Veckans FångsT
se på griffeltavlan, dagspris

Hotellets KlassikeR
BEYOND BURGER (G,Vegan)

198

HAMBURGARE (G,L,Ä)
på högrev och bringa från Närke med lagrad cheddar,
karamelliserad lök och dijon-coleslaw

198

PYTT BELLMAN (G,L)

155

med chimichurridipp, pommes och picklad rödlök

PASTA MED GRÄDDIG SÅS PÅ
GORGONZOLA D.O.C (G,L,V)

175

1/2 1/1

1/2 1/1

ROSTAD PAPRIKASOPPA (L,G)

med focaccia

inklusive sallad, bröd och bordsvatten

1/2 1/1
95/130

gräddstuvad pyttipanna med riven parmesan,
saltgurka och inlagda rödbetor

95/130

Toppa upp med två stekta ägg 25

95/130

CAESARSALLAD NATURELL (L,G,Ä,V)

romansallad slungad i vår caesardressing,
toppad med brödcrunch och hyvlad parmesan

Toppa upp din caesarsallad:
Avocado 35 | Mozzarella 35 | Räkor 45 |
Rökt lax 45 | Kyckling 45

Vi är ett franchise Scandichotell, med fristående restaurang och barer. Vi har ett avtal som gör att du kan
använda din restaurangcheck hos oss men du får inga poäng eller någon rabattprocent på ditt köp.

Något sötT
CITRONPAJ (G, L, Ä)

84

PRALINER 2 stycken (L, N)

35

VANILJGLASS (L, Ä)

75

VÅFFLA (G, L, N)

75

SORBET

35

med italiensk maräng och lemoncurdglass

med chokladsås, grädde, maräng och marshmallows

128

med dulce de leche, rostade valnötter och vaniljglass
kvällens smak

L =laktos G= gluten Ä= ägg N= nötter V= veg lakto/ovo.
Har du frågor kring allergier/innehåll? Tveka inte att kontakta någon ur personalen.

