
Serveras med #Söderdressing och riven parmesan.
Pommes  ................................. 49:–

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

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

Stekt dubbelt briochebröd fylld med färskost, krasse,  
parmesan och en gnutta chili.

Vitlöksbröd........................59:–

Pankopanerad och friterad kycklingbröstfilé, romansallad, 
caecardressing, två sorters lök, bacon, parmesan och cirton.  
Serveras på stekt briochebröd.

deluxemacka ceasar.........199:–

Stekt panerad chèvreost med syrade hallon, rostade  
solroskärnor, briochekrutonger, honung och dragon.

chèVre..................................99:–

Två bitar halloumi, fejkon, #Söderdressing alternativt 
hummus, sallad, gurka och två sorters lök.

halloumislider................139:–

Mjölkchokladpannacotta med hallonkompott, 
saltlakritsflakes och krossade drömmar.

Pannacotta..........................79:–

Inlagd persika, hallonkompott, vispad grädde, vanilglass 
och rostad vit choklad. 

retro....................................79:–

Limesockrad munk, vaniljkräm, jordgubbar, vispad 
grädde, syrlig coulis och rostad vit choklad.

sommarmunken......................99:–

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

Färskpotatis med brynt smör, örtmajonnäs, 
svartpeppar, krossade lantchips och gräslök.

Plugg....................................59:–

200g räkor, örtmajonnäs, sallad, ägg, två sorters lök, 
citron och dill. Serveras på kavringslandgång.

deluxe räkmacka...............229:–

200g svensk bankad biffrad med tryffelmajonnäs, sallad, 
två sorters lök, riven parmesan och krasse. Serveras på 
briochebröd.

deluxe steakmacka .......... 249:–

Stekt tzayspett med smashed potato, ratatouille och 
tzatziki eller hummus.

tzaysPett..........................199:–

Smårätter Mellanrätter Stora rätter Sötsaker

Lättsaltade lantchips med tzatziki och gräslök.
chiPs....................................59:–

Vattenmelon och fetaostsallad med lufttorkad skinka,  
rödlök, mynta, rostade solroskärnor och grönolja.

sommarsallad......................99:–

Gurka-, morot- och selleristavar med hummus och  
kavringssmul.

krukan..................................69:–

Smashed potato med räkor, crème fraiche,  
två sorters lök, stenbitsrom och brynt smör.

smashed Potato...................99:–

Söders variant av S.O.S med två sorters sill, färskpotatis, 
crème fraiche, ägg, två sorters lök, hembakt fröknäcke, 
lagrad ost och smör.

s.o.s......................................99:–

200g svensk bankad biffrad med ratatouille, tzatziki och 
smashed friterad färskpotatis.

sVensk biff ...................... 289:–

180g stekt gös med kokt färskpotatis, räkor, ägg, 
brynt smör, dill, pepparrot, örter och citron.

mälargös ........................... 289:–

Vegetariskt

Taleggio rullad i lufttorkad skinka, briochekrutonger, 
selleristavar och oliver.

Plock....................................99:–


