SKALDJUR
våra skaldjur serveras med tillhörande såser & smörstekt toast

Amerikansk hummer 1/1 425, 1/2 245
Irländsk hummer dagspris
Havskräftor dagspris

Smögenräkor 1/1 225, 1/2 135
Rökta räkor 1/1 210, 1/2 125
Chatkakrabba 295
Ostron fråga personalen om dagens utbud
Monrads Ostron fråga personalen om dagens smaksättning 52 kr

TILLBEHÖR
Pommes frites & aioli 55
Pommes frites & tryffelmajonnäs 65
Vitlöksbröd 65

FÖRRÄTTER
Caviar, Svensk eller Uruguayansk Störrom
serveras med gul lök, smetana & smörstekt toast 30g/ 750
Skagenröra toppad med forellrom, serveras med smörstekt toast 145
Löjrom 30g på råraka, serveras med smetana, picklad rödlök & dill 295
Råbiff med asiatiska smaker; picklad kinakål, misomajonnäs, sojamarinerad äggula & friterad
ostronskivling 165
Monradsbrädan blandade utvalda delikatesser 195

HUVUDRÄTTER
Dagens Fisk med kökets val av tillbehör dagspris
Caesarsallad med pilgrimsmussla, scampi & räkor 245
Rimmad lax med dillstuvad potatis 255
Sallad på sesamhalstrad Tonfisk med wakame, koriander, edamamebönor, mango, avokado,
friterade bönnudlar, cashewnötter, syltad ingefära & kimchiemulsion 265
Skagenröra toppad med forellrom serveras med smörstekt toast 225
Cannelloni VEG Svampfylld & Västerbottengratinerad med picklade kantareller, riven tryffel,
sockerärtor & grillat bröd 255
Råbiff med asiatiska smaker; picklad kinakål, misomajonnäs, sojamarinerad äggula & friterad
ostronskivling 295
Viltköttbullar med potatispuré, rårörda lingon & gräddsås 185

DESSERTER
Hemgjord glass & sorbet fråga efter dagens urval av smaker 45/kula
Homemade Ice cream & Sorbet; ask for today´s selection
Jordgubbar med fläder, brynt sockerkaka, maraconamandlar & jordgubbssorbet 115
Strawberries with elderflower, browned sponge cake, almonds & strawberry sorbet
På kanelen; kanelglass, kanelbullekrutonger & mylta 105
Cinnamon ice-cream, cinnamon croutons & cloudberries
Crème brûlée, vanilj, socker, grädde 95
Crème brûlée, caramelized sugar, vanilla, cream
Ost; ditt val av tre sorters ost med tillbehör 135
Assortment of cheese, your choice
Chokladtryffel En liten raring till kaffet 30
Chocolate truffle, a small sweetheart with your coffee
Snick-Snacktryffel kolasås, jordnötter & choklad 40
Snick-Snack chocolate truffle with caramel & peanuts

…… För kaffe & dessertvin, prata med personalen

