FÖRRÄTTER
Chevre Chaud
1/2 119 kr
1/1 189 kr
En riktig klassisk förrätt med gratinerad getost-toast, serveras på en bädd av ruccolasallad
med kokta rödbetor, valnötter och honung.
Räksallad
1/2 119 kr
1/1 189 kr
Med kokt ägg och Rhode Islandsås.
Toast Skagen 119 kr
En klassisk förrätt med hemmagjord skagenröra med handskalade räkor på smörstekt bröd
toppad med stenbitsrom, citronklyfta och dillkvist.

KÖTTRÄTTER
Fläskfilet Oscar 189 kr
Serveras med rödvinssky & hemlagad bearnaisesås,grön sparris, handskalade räkor, valfri
potatis och stekta grönsaker.
Filet Mignon B&W 219 kr
Oxfilé, fläskfilé, rödvinssky & hemlagad bearnaisesås, valfri potatis och stekta grönsaker.
Grillbiff 219 kr
Serveras med rödvinssky , bearnaise eller vitlökssmör, stekta grönsaker och pommes frites.
Plankstek 219 kr
En riktig resturangklassiker. Här lyxas den till med ryggbiff, grillade tomater, baconinlindade
haricots verts, duchessepotatis samt hemlagad bearnaisesås.
Oxfile medaljonger 219 kr
serveras med valfri potatis,rödvinsås,hemgjord bearnaisesås och stekta grönsaker.
Klassisk pepparstek 259 kr
Oxfilé med konjaksspetsad pepparsås serveras med grillade tomater, baconinlindade haricots
verts, stekta grönsaker och valfri potatis.
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FISKRÄTTER / VEGETARISKT
Saffransdoftande fisk & skaldjursgryta 189 kr
Serveras med aioli och vitlöksbröd.
Laxfyllda kungsflundrarullar 189 kr
serveras på planka med en klassisk vitvinsås,grönsparris,stenbitsrom,dill och citron.
Honungsglacerade grönsaker i stekpanna 159 kr
Serveras med ajvar, gräddfil, finhackadl lök och riven stekt potatis.
Halloumiburgare 159 kr
med krispsallad,tomat, picklad röd lök, aioli,brioche bröd och sötpotatis pommes frites.

VARMA SMÖRGÅSAR & HAMBURGARE
Croque Monsieur 89 kr
Ostgratinerad varm smörgås med skinka och fransk senap.
LCHF Burger 200g 159 kr
Serveras på en bädd av ruccolasallad, skivad tomat, röd lök, sötsyrlig rödlöksmarmelad,
chevre ost & knaprig bacon.
Bookmaker Toast 189 kr
Stekt oxfilé, senaps crème, färskt riven pepparrot och äggula på en smörstekt toast serveras
med en skål pommes frites.
Club Sandwich 159 kr
Kycklingfilé, knaprig bacon, tomatskivor, gröna salladsblad serveras på rostad bröd med
majonnäs och pommes frites.
Stinsens Cheeseburger 200g 159 kr
En smakrik högrevs hamburgare med härliga tillbehör går alltid hem. Serveras med hemgjord
rökig hamburgardressing, grön sallad, rödlök, skivad tomat, knaprig bacon, skivad ost, brioche
bröd och pommes frites.
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HUSETS SPECIALITETER
Mjesano Meso 259 kr
Grillmix av ox-/fläskfilé, liten pljeskavica, serveras med ajvar, gräddfil, finhackad gul lök och
röstipotatis.
Vjesalica 189 kr
Fläskfilé serveras med ajvar, gräddfil, finhackad gul lök och rösti potatis.
Raznjici 189 kr
Fläskfilé, lök och paprika på spett serveras med ajvar, gräddfil, finhackad gul lök och
röstipotatis.
Pljeskavica 189 kr
Halstrad hackad biff serveras med ajvar, gräddfil, finhackad gul lök och röstipotatis.

BARNMENY
En köttbit 79 kr
Med pommes och bearnaise.
Köttbullar 79 kr
med potatismos, brunsås, lingonsylt.
Barnhamburgare 90g 79 kr

DESSERTER
Vaniljglass med chokladsås 69 kr
Serveras med vispad grädde.
Vaniljglass med varm hjortronsylt 89 kr
Serveras med vispad grädde.
Friterad Camembert 89 kr
Serveras med hjortronsylt och persilja.
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