
SVE



Alla rätter går att fås glutenfria och laktosfria eller låglaktos. Fråga gärna din servitör.
L=Laktosfri G=Glutenfri LL=Låglaktos



Förrätter

Chili-tomatsoppa L, G
Serveras med friterad pulled chicken 
eller friterad pulled oats (vegansk)

9.50€

Lax sallad L,G
Sallad med blodgrape gravad lax 

serveras med rostat lantbröd och blodgrape chutney 

10€

Vitlökssniglar L
Blåmögelost gratinerade vitlöksniglar 

serveras med rostat bröd och citron-vitlöks sorbet 
(går att fås som glutenfri)

12,50€



Sidorätter L,G á 3€ 
Husets Klyftpotatis

Potatis-palsternacks pure
Franska

Batatfranska
Rotsaksfranska

Ugnsbakad potatis

Tillbehör L,G á 4€
Grönsallad

Karameliserad palsternacka
Stuvad svamp
Ugnsgrönsaker

Såser och smör L,G á 3€
Bearnaise
Pepparsås

Rödvinssås med lingon
Kall joghurt sås

Huvudrätter
Black Angus innerfilé (AUS) 160 g 

31€

Black Angus innerfilé (AUS) 200 g 

36€

Inhemsk nötinnerfilé (FIN) 180 g 

34€

Ren ytterfilé (FIN) 200 g 

41€

Stekt lax 180 g 

20€

Extramör grissida (FIN) 250 g 

22€



Falafel L,G
Svamp falafel med karameliserad palsternacka och 

rödbetshummus 
(vegansk)

22€

Oxgryta L,G
Oxgryta på nöt innerfilé serverad med ris och stuvad 

svamp

24€

Laxpasta L
Stekt lax i krämig saffransås och färsk spagetti 

(Går att fås som glutenfri)

22€

Black Angus hamburgare
Black Angus hamburger biff 200g, brioche semla, 

cheddarost, Dijon majonnäs, issallad, tomat och pick-
lad rödlök. Serveras med franska

22€

Stekt sik L,G
Sik stekt i smör serveras med ugnsbakad potatis och 

apelsin-joghurtsås 

28€

Rådjursytterfilé L,G
Grillad ytterfilé av rådjur serveras med potatis-

palsternacks puré och svartvinbärs gelé

45€



Efterrätter

Tranbärs crème brûlée L, G
Crème brûlée med tranbär och havreflarn

12€

Cheesecake med kaneläpple L, G
Äppelcheesecake med vaniljgrädde 

10€

Choklad tryffel L, G
Mazarinbotten med kokos chokladtryffel och jordnötsmousse 

(Vegansk, Innehåller nötter och mandel)

10€



Stadshotellets klassiker

Oskarsmörgås LL
Schnitzel på nötytterfilé (FIN), choronsås, räkor och sparris

20€

Varm laxsmörgås LL
Surskorpspanerad lax och hollandaisesås med räkor 

22€

Alla smörgåsar serveras med grönsallad. Fås även glutenfria.




