
Benfria detaljer
Entrecote              200g                                                                          329:-
Ryggbiff                 200g                                                                               329:-
Oxfilé                      180g                                                                            359:-
Flankstek                                                                             298:-
Iberico Secreto 298:-

Dessert
Hallon & lakrits 
Brownie, hallonglass, lakritskräm 
hallonmaräng

99:-

Hjortron & havtorn 
Hjortronmousse, vit chokladkräm,  
hjortronkompott, havtornsorbet 
karamellsnö

99:-

Björnbärs & choklad 
Björnbärsorbet, chokladbavaroise 
chokladsmul, marinerade björnbär

99:-

  

 Middagsavslutning
Kaffe & Rom                            
Ron Roble Ultra   anjo 12   
Bryggkaffe

Du hittar hela vårt sortiment av 
rom i kaffe & aveclistan

Kött

Hängmörat på ben från Saluhallen
Utvalt norrländskt, hängmörat i minst 40 dagar 
Dessa köttdetaljer är för 2 personer 
Antingen av styckteckniska eller tillagnings själ

Clubstek                                                                                    
Biff  på ben

749:-

Porterhousestek                                                                          
File och biff  med benet emellan 

790:-

Cote de bouf                                                                    
Entrecote på ben

749:-

Förrätter
Skogsfågel                                               
Gravat tjäderbröst, mandelpotatispuré 
syltade kantareller, lingonpulver, friterad 
svartkål, rökt hasselnöt och brynt smör

179:-

Råbiff  på kött från Önnängetsgård                                            
Malet oxinnanlår,rödbetscreme, friterad 
kaprisblomma, äggcreme, riven pepparrot 

129:-

Smörpumpa och Gotlandstryffel 
Smörstekt pumpa, syrade pumpafrön, 
tryfferad pumpacreme, rågbrödsmulor, 
syrade rödbetsskott, riven Gotlandstryffel och 
tryffelpecorino

129:-

Sikrom från Sikeåfjärden   
Råraka, sikrom, våran egen gräddfil, friterad 
lök äggccreme med brynt smör

189:-

Saluhallens chark  
Pruchutto san Daniel 24mån, Cecina de león 
12mån, Tryffelsalami, friterade 
kaprisblommor, bröd, tryffelaioli, olivolja

169:-

Skellefteå kräfta                                         
Bisque på Skellefteåkräftor, halstad 
pilgrimsmussla, eldad rotselleri, 
krondillskrutong

139:-

Varmrätter
Flankstek                                                             
Grillad flankstek, anklever, apelsinvinäger, 
rostad jordärtskocka, tryffelsky, pommesfrittes

369:-

Skogsvamp  Vegetariskt 
Risotto med jordärtskocka, karl-johansvamp 
picklade kantareller, pecorinocreme 
parmesanskum, krutonger

259:-

Norrländsk lamm 
Grillad lammrostbiff, timjansbakad spetskål 
friterad grönkål, puré på rostad rotselleri 
smörsky med rökt fläsk.

310:-

Svensk kronhjort                                                                                              
Bakadd kronhjortsrostbiff, friterad hjortbräss, 
svartrötter, gräddkokta kantareller, confiterad 
potatis, lingoncremé

349:-

Fjällröding från Mallgomaj                                                                                    
Fjällröding confiterad med rökt hemsmör, 
rödingrom, mandelpotatiskrisp 
mandelpotatispuré, skum på fermeterad 
svartrot, purjolöksaska, sartrotschips, ängsyra

310:-

Moules frites                                                                                       
Blåmusslor kökta i vitt vin och grädde 
tryffelpommesfrittes, aioli ochbröd

239:-

Köp till pommes frittes 
Med tryffelsalt          35:-

Ostbricka
Utvalda av vår Fromagier från                        

Saluhallens ostdisk	  

Applewood smoked cheddar  
Rökt cheddarost gjord på Behandlad komjölk             
Svedjan rustik  
Lokal hantverks mässigt tillverkad blåmögelost         
på obehandlad komjölk.
Delice de Bourgogne  
Trippel färskost med vit mögelkant.  Behandlad 
komjölk

Marmelad, torkade jordgubbar och havrekex

Alla köttdetaljer serveras med: 
Pommesfrittes med choritzosmör 

Saltbakade betor 
Rödvinssås

129:-

119:-

Nose to tail
Kvällens nose to tail rätt hittar                               

du på svarta tavlan	  



Höstens 3:a  

Skellefteå kräfta                                         
Bisque på Skellefteåkräftor, halstad 
pilgrimsmussla, eldad rotselleri, 
krondillskrutong

 

Grillad entrecoté                                                   
Pommesfrittes med choritzosmör, saltbakade 
betor, rödvinssås

 

Hallon & lakrits 
Brownie, hallonglass, lakritskräm, hallonmaräng

Höst              
Avsmakning

 

699:-  per pers 

Smörpumpa  
Smörstekt pumpa, syrade pumpa-  
frön, tryfferad pumpacreme 
rågbrödsmulor, syrade rödbetsskott 
riven tryffelpecorino
Skellefteå kräfta                                         
Bisque på Skellefteåkräftor, halstad 
pilgrimsmussla, eldad rotselleri 
krondillskrutong
Skogsfågel                                               
Gravat tjäderbröst, mandel-
potatispuré, syltade kantareller 
lingonpulver, friterad svartkål, rökt 
hasselnöt och brynt smör
Fjällröding från Mallgomaj                                                                                    
Fjällröding confiterad med rökt 
hemsmör, rödingrom, mandel-
potatiskrisp, mandelpotatispuré, skum 
på fermeterad svartrot, purjolöksaska 
sartrotschips, ängsyra
Svensk kronhjort                                                                                              
Bakadd kronhjortsrostbiff, friterad 
hjortbräss, svartrötter, gräddkokta 
kantareller, confiterad potatis 
lingoncremé
Hjortron & havtorn 
Hjortronmousse, vit chokladkräm  
hjortronkompott, havtornsorbet 
karamellsnö


