förrätter
Zucchinirullad

14.00 €

Zucchini fylld med rökt tomat, grillad
paprika och fetaost serveras med svartrotspuré, sotad purjolök och parmesanskum (L, G, V)

TOAST SKAGEN

14.90 €

Handskalade räkor blandade med
majonnäs, dill och rödlök på smörstekt
toast, toppad med sikrom (L)

hummer

15.00 €

Chilistekt hummer med friterad papadums, yuzumarinerat äpple, kål, rödbetskrasse och skaldjursmajonnäs (G, L)

oxtartar
Gin- och enbärsgravad tartar på åländsk
oxfilé med jordärtskockssoppa, rökt
parmesankräm och friterad surdeg (L)

G = glutenfri
L = laktosfri
M = mjölkfri
V = vegetarisk

15.50 €

varmrätter
betor

25.00 €

Ugnsbakad och friterad gulbeta,
polkabeta och rödbeta serveras med
tomatconsommé, rostade kikärtor och
sojabönor, krasse, sotad lökmajonnäs
och röstipotatis (G, M, V)

havsabborre

32.00 €

Havsabborre ugnsbakad med brödcrisp och örter serveras med anjovispesto, smörkokt bellaverde och
citronrostad potatis (L)

hälleflundra

36.00 €

Smörstekt hälleflundra med rödvinssky, picklad bränd steklök, kantareller,
sidfläsk, morot, benmärgssmör och
potatispuré (G)

tender strip steak

32.00 €

Grillad skotskt tender strip steak med
jalapeñosky, dillpicklad rostad smålök,
granskottsvinägrett och rökt potatispuré
(G)

oxfilé
Grillad åländsk oxfilé med vitlökssmör,
rödvinssky, grillade grönsaker och
potatisterrine (L, G)

G = glutenfri
L = laktosfri
M = mjölkfri
V = vegansk

38.00 €

ost
wätteros getost

15.00 €

Honung- och rosmaringratinerad getost
från åländska Wätteros serveras med
digestive smulor och rosmaringlass

efterrätter
äppelpaj

14.50 €

Paj på karamelliserade äpplen från Tjudö
serveras med gammeldagsvaniljglass
och sorbet på Köldknäpp från Open
Water Brewery

vaniljparfait

14.50 €

Knäckig vaniljparfait med rårörda blåbär,
kanderade hasselnötter och blåbärssorbet (L, G)

chokladmousse

14.50 €

Chokladmousse smaksatt med kola
serveras med romrussinglass, chokladsockerkaka och karamellflarn (L, G)

glass eller sorbet
Vi har olika smaker av hemlagad glass
och sorbet, fråga gärna efter kvällens
sorter (G)

indigos chokladpraliner
Härliga små chokladpraliner i olika
smaker (G)
G = glutenfri
L = laktosfri
M = mjölkfri
V = vegansk

4.50 €

/kula

2.90 €
/st

À LA Carte
Serveras i restaurangen från kl. 17.00

förrätter
Zucchinirullad

varmrätter
14.00 €

Zucchini fylld med rökt tomat, grillad
paprika och fetaost serveras med svartrotspuré, sotad purjolök och parmesanskum (L, G, V)

toast skagen

14.90 €
havsabborre

15.00 €

Chilistekt hummer med friterad papadums, yuzumarinerat äpple, kål, rödbetskrasse och skaldjursmajonnäs (L)

oxtartar

15.50 €

14.50 €

14.50 €

indigos chokladpraliner

oxfilé

38.00 €

ost
wätteros getost

14.50 €

Chokladmousse smaksatt med kola
serveras med romrussinglass, chokladsockerkaka och karamellflarn (L, G)

Vi har olika smaker av hemlagad glass
och sorbet, fråga gärna efter kvällens
sorter (G)

32.00 €

Grillad åländsk oxfilé med vitlökssmör,
rödvinssky, grillade grönsaker och
potatisterrine (L, G)

Knäckig vaniljparfait med rårörda blåbär,
kanderade hasselnötter och blåbärssorbet (L, G)

glass eller sorbet

36.00 €

Grillad skotskt tender strip steak med
jalapeñosky, granskottsvinägrett och
rökt potatispuré (G)

Paj på karamelliserade äpplen från Tjudö
serveras med gammeldagsvaniljglass och
sorbet på Köldknäpp från Open Water
Brewery

chokladmousse

32.00 €

Smörstekt hälleflundra med rödvinssky, picklad bränd steklök, kantareller,
sidfläsk, morot, benmärgssmör och
potatispuré (G)

tender strip steak

efterrätter

vaniljparfait

Havsabborre ugnsbakad med brödcrisp och örter serveras med anjovispesto, smörkokt bellaverde och
citronrostad potatis (L)

hälleflundra

Gin- och enbärsgravad tartar på åländsk
oxfilé med jordärtskockssoppa, rökt
parmesankräm och friterad surdeg (L)

äppelpaj

25.00 €

Ugnsbakad och friterad gulbeta,
polkabeta och rödbeta serveras med
tomatconsommé, rostade kikärtor och
sojabönor, krasse, sotad lökmajonnäs
och röstipotatis (G, M, V)

Handskalade räkor blandade med
majonnäs, dill och rödlök på smörstekt
toast, toppad med sikrom (L)

hummer

betor

4.50 €
/ kula

2.90 €

Härliga små chokladpraliner i olika smaker / st
(G)

Honung- och rosmaringratinerad getost
från åländska Wätteros serveras med
digestive smulor och rosmaringlass

G = glutenfri
L = laktosfri
M = mjölkfri
V = vegetarisk

15.00 €

