
TRYFFELTORTELLINI           235 
med gril lad grön sparris,  marinerade vaxbönor & parmesan 

FISKGRYTA PÅ TORSK OCH KUNGSKRABBA         325 
med sockerärtor, morötter med nypotatis i  havskräftsås  
& krutonger på gotlandslimpa

BEACH CLUB SALADE NIÇOISE        265  
med citronmarinerad tonfisk, ekologiskt ägg, haricots verts, 
nypotatis & tomater 

FRASIG TORSK ”TACOSTYLE”         245 
på gril lad tortil la med avokado, bakad sötpotatis,  krispig majs, 
rökt majonnäs, inlagd lök & sriracha

MANDELBAKAD BLOMKÅL   195
med tryffelhollandaise

CEVICHE 135
på lax och räkor med chili,  l ime, koriander, olivolja  
& rostad majs

BURRATA            175 
med gårdstomater, pinjenötter, pistou & rödlök

AVOKADOSOPPA              55 
med ramslök, yuzu, jalapeño, & glaskrabba

KRÄFTSKAGEN            185 
med forellrom, kummin, västerbottensost & smörstekt toast

VINKOKTA BLÅMUSSLOR ”HUSMAN”                175 / 265 
med vitlök, grädde, pernod & parmesankrutonger

SOTAD KALVTARTAR                 185 / 275 
med pikant gurksallad, krasse, schalottenlök,  
ramslöksdressing och trädgårdsallad.  
Hel serveras med med pommes frites & majonnäs

STÖRROM SEBIRIAN RESERVA                          595 
med smörstekt toast, citron, f inskuren schalottenlök,  
smetana & nypotatis 

SURDEGSBRÖD                                                                                 25  
med rört svenskt smör & olivolja 

CITRON- OCH ROSMARINMARINERADE OLIVER 45

GOTLÄNDSKA ÖCHIPS 55
med ramslöksdip

GRILLAD MAJS 130
med parmesan & tryffelmajonnäs
 
KYCKLINGRILLET TE 125
med rostat levainbröd & dijonsenap

BEACH CLUB SNACKS

FÖRRÄTT

GOTLÄNDSK ELDOSTBURGARE  235
med honung, citron och tryffelmajonnäs  
serveras med pommes frites& grönsallad

DOURADE HERBES DE PROVENCE    295
med nypotatis,  medelhavsgrönsaker, olivolja & gril lad citron

BOOKMAKER TOAST       310
på gril lad ryggbiff,  pepparrot, äggula,  
gril lat levainbröd & tomat

HÖGREVSBURGARE 160G          245
med cheddar, rökt majonnäs, karamelliserad lök & tomat 
serveras med ingefäraketchup & pommes frites 

GRILLAD KALVSCHNITZEL ”PALLIARD”                    290 
med tryffelsmör, kalvsky, krassesallad & friterad nypotatis 

FRÅN GRILLEN

EFTERRÄTT

CHAMPAGNESORBET             75 
Med citronsocker 

COCOSPARFAIT ”SEMIFREDDO”           115 
med melonsallad

CREME BRûLÉE               95

RABARBERPAJ             115 
med vaniljsås

PRALINER 2 st             45

OSTAR med marmelad & knäckebröd                                           175

BARNENS MENY  (0-12 år)

BARNENS HÖGREVSBURGARE 100G          120 
med cheddar, hamburgerdressing, karamelliserad lök,  
sallad och tomat serveras med ketchup & pommes frites 

FISH & CHIPS             115 
Serveras med tartarsås

SPAGHETTI BOLOGNESE             95
HUVUDRÄTT

När du beställer en måltid märkt med en 
elefant skänker vi 5 kr ti l l  Wildhood Foun-
dation för att skydda vilda djur mot tjuvjakt 
och i l legal handel.  Tack för att du är med och 
bidrar ti l l  vårt arbete en levande planet! Läs 
mer på wildhood.org och  
följ  @wildhoodfoundation


