
mellanrätter

råbiff [halv] 
Franskinspirerad råbiff med cognac,
rödlök, kapris, brioche & Gruyère
reserva 149

ost & chark
Husets utvalda
charkuterier serveras
alltid med en marmelad,
oliver & knäckebröd 159

ceviche
Cheviche på kummel servas med
tigre de leche, gurka, silverlök,
örtemulsion, selleri & puffat bovete
149

gazpacho [veg]
Kyld tomatsoppa med gurka,
paprika, silverlök & olivolja.
Servers med grillat
surdegsbröd 119

burrata [veg]
Burrata med persika, vit balsamico,
tomat, säsongssallad & basilika
129

vit sparris
Inkokt vit sparris med
örthollandaise, rostad
mandel, forellrom,
gräslök & körvel 129

Varmrätter

råbiff [hel]
Franskinspirerad råbiff
med cognac, rödlök,
kapris, brioche och
Gruyère reserva.
Serveras med pommes
frites 239

GRILLAD SVENSK
RYGGBIFF
Grillad ryggbiff med rödvinssås,
örthollandaise, confiterad vitlök,
morot, crudité & pommes frites 349

biff rydberg
Stekt oxfilé med tärnad potatis,
gul lök, persilja, äggula &
senapskräm 279

skåål burger
Skåål’s högrevsburgare med arla
unika gammel knas, karamelliserad
lök, lollo rosso sallad, bifftomat,
hamburgardressing, saltgurka &
briochebröd 229
+20 ROQUEFORT

röding
Röding med
smörslungade primörer,
örthollandaise,
forellrom, gräslök &
snacksgurka 299

skåål portabello
burger [veg]
Skåål’s Portabelloburger med arla
unika gammel knas, karamelliserad
lök, lollo rosso sallad, bifftomat,
hamburgardressing, saltgurka &
briochebröd 199
+20 ROQUEFORTgrillad pluma

Grillad pluma med
gratinerad spetskål,
gremolata, grillad citron,
rostad mandel & sidesallad
279

risotto [veg]
Risotto med ärtor, mynta,
parmesan, kapris, rädisor & örter
119

meny

marängsviss
Vaniljglass med färska jordgubbar,
halloncoulis, lättvispad grädde, maräng,
hyvlad mandel och chokladsås 109

hallondröm 
Hallonsorbet med chili, granité på
jordgubbar och mynta, crème
pâtissière, lemon curd och krossat glas
109

Desserter
Barn upp till 12 år äter för halva

priset från menyn
Vi berättar gärna om

matens innehåll om du vill
Är du allergisk eller önskar

specialkost? Prata med din
servitris

MOSCATEL DE SETÚBAL
59 PER GLAS

MARIE-FRAMBOISE
APERETIF

59 PER GLAS

LÖJROMSCHIPS
salta chips med gräslök,
rödlök, smetana &
löjrom 139

grillat bröd &
Lardo 
Grillat surdegsbröd med
vispat lardosmör och
grillad citron 99

padrons
Friterade minipaprikor
med flingsalt 59

oliver
Nocellara oliver
marinerade i olivolja,
chili, citron och vitlök 69

sna
cks marcona

mandlar
Saltade mandlar
från Spanien 69

GAMBAS AL AJILLO
Vitlöksfrästa vannameiräkor
med chili, parmesan &
grillat bröd 139

BOQUERONES
Saltade sardiner i
olivolja serveras med
grillat bröd och örter 99


