
Serveras med #Söderdressing och riven parmesan.
Pommes  ................................. 55:–

Två högrevsburgare med #Söderdressing,  
sallad, gurka, ost, bacon och två sorters lök.

#söderslider ................... 149:–

Serveras med smashad jordärtskocka med timjan,ruccolasallad, 
räkor, tomat, brynt hasselnötsmör, jordärtskockschips, hyvlad 
parmesan och krasse.

Torsk ................................ 349:–

Med räkor, crème fraiche, brynt sojasmör, limesyrad gurka, 
jordärtskockschips, stenbitsrom, sesamfrön och salladslök.

PoTaTisPläTT ................... 129:–

Med kolasås, nutella, vaniljglass, svarta vinbär  
och krossade hasselnötter.

NuTellamuNk ....................... 99:–

Med rårörd romspetsad ananas, rostad vit choklad och  
rostad kokos.

ViT chokladPaNNacoTTa .... 89:–

Vid allergi, vänligen fråga oss i personalen. Vi använder laktosfritt smör, mjölk och grädde. 
Vårat kött är närproducerat och levereras av Ica Ekängen.

Med rostad lök och persilja.
Grilled cheese .................. 69:–

Het smashed högrevsburgare på stekt surdegsbröd med chili, 
lök, gurka, bacon, lagrad ost, chilisås och jalapeñomajonnäs. 
Serversa med pommes och #söderdressing.

silly saNdwich ............... 229:–

Serveras med sauterade höstgrönsaker, champinjoner, 
vitlökssmör, friterad lök potatisgratäng och rödvinssås.

sVeNsk ryGGbiff .............. 349:–

Smårätter Mellanrätter Stora rätter Sötsaker

Pommes med högrevsfärs, riven cheddarost,  
crème fraiche, chili och salladslök.

dirTy fries ........................ 89:–

Serveras med misogrädde, friterad lök, stenbitsrom,  
cheddarost, bryntsojasmör och krasse.

rosTad sPeTskål .............. 149:–

Kryddad med asiatiska smaker. Serveras med friterad lök, 
sesammajonnäs, ingefära, koriander och limesyrad gurka.

råbiff .............................. 139:–

Sojafärsburgare med sesammajonnäs, ost, sallad,  
gurka, två sorters lök, srirachaketchup.

VeGoslider ....................... 149:–

Kika på svarta tavlan eller fråga personalen  
om veckans speciella burgare. 

VeckaNs slider ......... daGsPris

Gnocchi i het rostad tomatsås tillsammans med höstens 
grönsaker och champinjoner. Serveras med hemgjorda 
sojafärsbullar och hyvlad parmesan.

GNocchi ............................. 199:– Två stycken tryfflar med smak av apelsinlikör och mynta. 
Rullade i rostad kokos.

chokladTryfflar ............... 49:–

Rostade betor, äpple, två sorters lök, ruccolasallad, stekt 
chévre och svartvinärskompott.

säsoNGeNs sallad .............. 79:–
Två stycken tacos med friterad panerad torsk, ananas, 
salladslök, chilisås och jalapeñomajonnäs.  
Toppas med sesamfrö och lime.

fiskTaco ........................... 149:–

Med äppelkompott, kolasås, vaniljglass och  
krossade hasselnötter

äPPelmuNk ........................... 99:–


