Lunchmeny 12 - 15 januari

Lunch à la carte
Toast Skagen 1/2 175:- | 1/1 275:-

Veckans husman 135:Köttfärslimpa med gräddsås, kokt potatis och rårörda lingon

Meatloaf with gravy, boiled potatoes and lingonberries
Vegetarisk lasagne fylld med svamp, spenat, cheddarost och lök
Vegetarian lasagne with mushrooms, spinach, cheddar cheese and onion

Bakfickans hundralapp 13:30 - 14:30
Efter 13.30 kostar veckans husman och vårt vegetariska alternativ 100:-.

Fisk– och skaldjursgryta med räkor, blåmusslor, saffransaioli och krutonger 245:Fish and shellfish casserole with shrimp, blue mussels, saffron aioli and croutons
Eriks bacon och cheeseburgare med pommes frites 235:Erik’s bacon and cheeseburger with french fries
Biff minute med tomatsallad, rödvinssås och pommes frites 245:Steak minute with tomato salad, red wine sauce and french fries
Smått & gott 80:Three sweet treats
Crème Brûlée 105:Glace au four med chokladglass och saltrostade mandlar 115:Baked Alaska with chocolate ice cream and salt roasted almonds

Oxkind Bourguignon 165:med potatispuré, champinjoner och sidfläsk
Ox cheek Bourguignon with potato puree, mushrooms and pork belly

Bakfickans glass och sorbet 40:- / kula
Homemade ice cream and sorbet
Bakfickans tryffel 30:- / styck
Chocolate truffle

Ångad torsk 165:med ägg, kokt potatis och gröna ärtor
Steamed cod with egg, boiled potatoes and green peas

Dryck - Beverages
Pellegrino 75 cl 75:Hwila naturell/citrus 33 cl 35:-

Dryck - Beverages
Åbro original klass I 33 cl 35:-

Coca-cola, Coca-cola zero, Fanta, Sprite 33 cl 35:Warsteiner fresh 0,0% 33 cl 45:-

Bryggmästarens bästa mellanöl 4,5% 33 cl 65:-

Peroni libera 0,0% 33 cl 45:-

Bryggmästarens ekologiska starköl 42:- / 23 cl | 68:- / 37,5 cl

Nanny state 0,5% 33 cl 65:-

Husets vita/röda vin 95:-/glas

Galipette cidre 0.0% 33 cl 55:-

Théophile, Louis Roederer 125:-/glas

Bundaberg gingerbeer 37,5 cl 75:-

Fråga gärna efter vår vinlista för fler alternativ

Ting sparkling grapefruit 33 cl 55:Fråga gärna efter vår vinlista för fler alternativ

