FRÅN GRILLEN

BEACH CLUB SNACKS
BRÖD
med olivolja

25

CITRON- OCH ROSMARINMARINERADE OLIVER

45

GOTLÄNDSKA ÖCHIPS
med ramslöksdip

55

KYCKLINGRILLET TE
med rostat levainbröd & dijonsenap

95

FÖRRÄTT
CEVICHE
på lax och räkor med chili, lime, koriander, olivolja
& rostad majs

135

TOMATGAZPACHO 				
Med kungskrabba, kräftstjärtar och räkor

125

235

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

245

LAX PROVENÇALE
Med kapris, oliver, tomat och nyfryterad små potatis

240

OXFILE 150G
Med pepparsås, haricots verts och potatisgratäng
med svarttryffel

280

EFTERRÄTT

KRÄFTSKAGEN 					
185
med forellrom, kummin, västerbottenost & smörstekt toast
RÅBIFF 			
Med tillbehör, pommes frites och kaprismajonnäs

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

130 / 215

STÖRROM SEBIRIAN RESERVA 		
med smörstekt toast, citron, finskuren schalottenlök,
smetana & nypotatis

595

COCOSPARFAIT ”SEMIFREDDO”		
med melonsallad

115

CREME BRûLÉE

				

95

CITRON- OCH MARÄNGPAJ 			
med sommarhallon

115

PRALINER 2 st					

45

OSTAR med marmelad & knäckebröd

175

BARNENS MENY (0-12 år)

HUVUDRÄTT

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

120

TRYFFELTORTELLINI 				
235
med grillad grön sparris, marinerade vaxbönor & parmesan
BOUILLABAISSE			
		
Gotländsk saffransdoftande fiskgryta med lax och torsk

260

FISH & CHIPS					
Serveras med tartarsås

115

LANTSALLAD		
			
med honung- och senapsdressing, parmaskinka,
nystekta krutonger, kokt ägg och riven parmesan ost

265

PASTA BOLOGNESE				

95

FRASIG TORSK ”TACOSTYLE” 			
245
på grillad tortilla med avokado, bakad sötpotatis, krispig majs,
rökt majonnäs, inlagd lök & sriracha

När du beställer en måltid märkt med en
elefant skänker vi 5 kr till Wildhood Foundation för att skydda vilda djur mot tjuvjakt
och illegal handel. Tack för att du är med och
bidrar till vårt arbete en levande planet! Läs
mer på wildhood.org och
följ @wildhoodfoundation

