
  

Kvällsmeny 
 
                              Förrätter  

Carpaccio på hälleflundra  
Marinerad i lime och ingefära med mangopuré och rostade pinjenötter 

145 kr 

Toast Skagen 
Toast Skagen på klassiskt vis toppad med löjrom 

129 kr 

Carpaccio på lättrökt ekologisk ryggbiff   
Råmarinerad ryggbiff med röd mangold, rödbetor och öländsk getost 

145 kr 

Gazpacho 
Spansk kall soppa serveras med vitlöksbröd 

99 kr 

       Vitlöksbröd med Tzatziki 
75 kr 

 

 
Huvudrätter 
Fisk & Skaldjur  

Marinans Magnifika Räksmörgås  
198 kr 

Grillad laxfilé med smörslungad öländsk nypotatis 
Serveras med Martas kalla sås på creme fraiche, rom, rödlök och syrliga äpplen 

189 kr 

Marinans ”Bouillabaisse” serveras med aioli och hembakat bröd 
En mustig soppa på fisk, skaldjur, morötter, tomat, vitlök och selleri  

199 kr 

 



 

 

Kött  
Örtmarinerad lammrostbiff med honungsbakade rotfrukter 

Mört och smakrikt lamm som serveras med madeirasås, råstekt skivad potatis och rotsaker  
199 kr 

Grillad Tournedos med rosépepparsås och friterad sötpotatis 
200 g oxfilé serveras med öländsk sparris  

279 kr 

Coloradosteak med potatisbakelse, bearnaisé och rödvinssås 
Angus med kappa serveras i bit för gästen att själv tranchera, serveras med potatisbakelse 

på Västerbottenost och stekta grönsaker  
 Vid 2 personer 219 kr p p/ vid 3 personer 209 kr p p/ vid 4 personer 199 kr p p  

Hemmagjord högrevsburgare med cheddar, bacon och karamelliserad lök 
200 g burgare serveras med  sötpotatispommes 

139 kr 

Fläskfilé med rökt pepparsås 
Serveras med potatisbakelse på Västerbottenost 

179 kr 

Fågel 
Klassisk Caesarsallad 

Kycklingfilé. Bacon och romansallad med klassisk caesardressing och hyvlad parmesan  
159 kr 

Majskycklingfilé med risotto på chorizo och grillad paprika 
Serveras med parmesanmajonäs 

189 kr 

           Pasta 
Fläskfilépasta med soltorkade tomater 

Gjord på ostronskivling och färsk spenat smaksatt med timjan, vitlök och grädde  
139 kr 

 
Vegetarisk Pasta Peperonata 

Tagliatelle med soltorkade tomater, paprika, mild chilifrukt och babyspenat toppad med 
pesto och hyvlad parmesan 

109 kr 

 
 



 
Desserter 

Crème Brûlée 
Klassisk fransk efterrätt serveras med färska bär 

79 kr 

Key Lime Pie 
Med italiensk maräng 

89 kr 

Chokladfondant 
Med halloncoulis och vanlijglass 

89 kr 

 

 

Barnmeny 
Köttbullar och potatismos 

69 kr 

Lasagne 
69 kr 

Fish and ships 
69 kr 

 

 

 

 

 

Kvällsmenyn serveras från Kl 17.00 
 

Varmt Välkomna! 


