Snacks
Oliver 60:Marconamandlar 65:Charkbricka - Salami, bresaola, prosciutto, oliver mandlar 175:- (2p) / 295:- (4p)
Chips 45:Ostbricka 140:Vitlöksbröd

PRE DINNER COCKTAIL
SPICY LEMON
Vodka, galliano, citronjuice, agave syrup, Ginger beer och chili
145:-

ELDERFLOWER
Gin, fläderlikör, citronjuice, sockerlag, äggvita & toppat med mousserande
155:-

STARTERS
KANTARELLTOAST
Levain bröd, madeira, västerbottensost, citron
225:-

BOATHOUSE SKAGENRÖRA
Handskalade räkor, löjrom, majonnäs, dill, citron, pepparrot och smörstekt toastbröd
Halv 180:- / Hel 280:-

KALIX LÖJROM
Serveras med smörstekt brioche, cream fresh, rödlök & Kalix löjrom (30g)
295:-

BIFF TARTAR
Hackat nötinnanlår, krassemajonnäs, picklade rödbeta, mandel, gravad ägg gula
rödbetschips
Halv 180:- / Hel 280:-

MAIN
WALLENBERGARE
Potatispuré, gröna ärtor,
rårörda lingon och brynt
smör

BIFF RYDBERG
Tärnad stekt oxfilé, stekt
potatis, sauterad gul lök,
senapsmousse och rå
äggula

Löjrom (30g), crème fraiche,
rödlök, citron

325 :-

345:STEAK FRITES

serveras med pommes
frites

Bearnaisesås, tomat &
löksallad, parmesan
& pommes frites.
Ryggbiff, Sverige (1p) 345:-

Lax, torsk, räkor, musslor,
vitlöksbröd & Saffransaioli
265:-

HÄLLEFLUNDRA
Broccoli, hericote verts
sandefjordsås / forellrom,
jordärtskockspuré

385:-

GRÖNA RÅRAKAN
kantareller,
västerbottensost, rårörda
svarta vinbär, crème
fraiche

SKOTTORPSBURGARE

CAESAR SALLAD

200:-

Romansallad,
caesardressing, krutonger,
tomat, rödlök och riven
parmesan
Handskalade räkor
Kycklingfilé/bacon
Skottorps grillost
225:-

PLAT DU JOUR
Fr ga din servit r om
dagens special
245:-

ö

225:-

Clubsteak hängmörad,
Sverige (2p) 850Kr

245 :-

å

Extra kött (200g) 60:-

Grillost från Skottorps
Slott, picklade rödkål,
sallad och
jalapeñomajonnäs.
Serveras med pommes
frites

Entrecôte, Sverige (1p) 395:-

FISK & SKALDJURSGRYTA

BOATHOUSE BURGARE
200g högrev, cheddarost,
karamelliserad lök,
dijonmajonnäs

240:-

RÅRAKA MED LÖJROM

BURGERS

SIDES
▪
▪
▪
▪
▪

Örtsallad
Pommes frites
Potatispuré
Bearnaisesås
Aioli

45:50:45:30:30:-

PIZZA

KIDS

PROSCIUTTO

(Upp till och med 12år)

Tomat, mozzarella, prosciutto, buffel
mozzarella, ruccola, parmesan
165:MAGGAN
Ört och honungsrostade tomater,

CHICKEN NUGGETS
Pommes frites, sallad och tomat (finns som
vegan)
105:-

stracciatella, timjanolja, basilikagremolata

HAMBURGARE

160:-

100g kött, ost, pommes frites, sallad och
tomat (serveras vid sidan av)

BRESAOLA

115:-

Tomat, mozzarella, bresaola, tryffelcrème,
comté, picklad silverlök, rostad mandel
175:KANTARELLEN
Smörstekta svenska kantareller, prästost,
lök, dill, citron
230:-

Sweets
GINO
Kiwi, jordgubbar, banan vitchoklad &
vaniljglass
115:OSTBRICKA

LÖJROM(50g)
Crème fraîche, prästost, lök, dill, citron
340:-

Dagens tre ostar serveras med marmelad
och knäckebröd
140:MARÄNGSVISS (2 P)

Går att få glutenfri +20:-

Banan, vaniljglass, chokladsås, grädde,
maränger, rostad mandel och bär
220:-

