
 

 

 
 

Stekt sik, stuvad potatis, rostad broccoli, tunt 

hyvlad fänkål, musselsås och gräslöksolja / 

Paistettua siikaa, perunamuhennosta, paahdettua 

parsakaalia, höylättyä fenkolia, 

simpukkakastiketta ja ruohosipuliöljyä 

 

Sockerkaka, inkokt rabarber, piimäglass, krossade 

drömmar och fläderkräm/ Sokerikakkua, 

haudutettua raparperia, piimäjäätelöä, 

keksimurskaa ja seljankukkakreemiä  

 

Sockerkaka med inkokt rabarber, piimäglass, 

krossade drömmar och fläderkräm / 

Sokerikakkua, haudutettua raparperia, 

piimäjäätelöä, keksimurskaa ja 

seljankukkakreemiä 7,50€ 

 

Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville  

Mattis chokladkaka med lättvispad grädde / 

Matin suklaakakkua ja kermaa 2,50€ 

 

Måndag / Maanantai 12,00€ 
Köttfärsbiffar, kokt potatis, pepparsås, bakad 
morot och inlagd stjälkselleri/ Jauhelihapihvejä, 
keitettyä perunaa, pippurikastiketta, paahdettua 
porkkanaa ja säilöttyä varsiselleriä 
 
Tisdag / Tiistai 12,00€ 
Fiskbullar, kokt potatis, dillsky, rostad broccoli och 
stekt kål/ Kalapullia, keitettyä perunaa, tillilientä, 
paahdettua parsakaalia ja paistettua kaalia 
 
Onsdag / Keskiviikko 12,00€ 
Chorizopasta, rostad morot, örtkräm, tunt hyvlad 
lök och riven ost/ Chorizo pastaa, paahdettua 
porkkanaa, yrttikreemiä, höylättyä sipulia ja 
juustoraastetta 
 
Torsdag / Torstai 12,00€ 
Stekt strömming, potatispuré, bakad fänkål, stekt 
purjolök och fänkålssallad/ Paistettua silakkaa, 
perunapyreetä, paahdettua fenkolia, paistettua 
purjosipulia ja fenkolisalaattia 
 
Fredag / Perjantai 12,00€ 
Lövbiff på gris, friterad potatis, grillsmör, rostad 

broccoli, spenat och inlagd rödlök/ Porsaan 

lehtipihvi, friteerattua perunaa, grillivoita, 

paahdettua parsakaalia, pinaattia ja säilöttyä 

punasipulia  

 

 

I lunchen ingår, vatten, sallad och bröd som kommer till bordet. Kaffe och te hämtas från bardisken. 
Meddela gärna om matallergier finns. 

Smaklig lunch! 
 

Lounaaseen sisältyy vesi, salaatti sekä leipä, jotka tarjoillaan pöytään. Kahvin ja teen saat hakea baaritiskiltä. 
Kerrothan meille, mikäli sinulla on ruoka-allergioita.  

Hyvää ruokahalua! 
 
 

Veckans fisk / Viikon kala 13,50€ 

Stekt havsabborre med potatispuré, skummig 

vitvinssås, gröna ärtor, pressgurka och 

pepparrot/ Paistettua meriahventa, 

perunapyreetä, kuohkeaa valkoviinikastiketta, 

herneitä, mummon kurkkua ja piparjuurta 

 

Veckans kött / Viikon liha 14,50€ 

Helstekt högrev med friterad potatis, kryddig 

tomatsås, spenat, tomat och dragonolja/ 

Paahdettua etuselkää, friteerattua perunaa, 

mausteinen tomaattikastike, pinaattia, 

tomaattia ja rakuunaöljyä 

 

Veckans gröna / Viikon kasvis 13,00€ 

Risotto på solrosfrö med rostad blomkål, inlagd 

shiitake, pinjenötter, gremolata och riven ost 

/Fås även vegansk  

Auringonkukkasiemenrisottoa, paahdettua 

kukkakaalia, säilöttyä siitaketta, pinjansiemeniä, 

gremolataa ja juustoraastetta 

/Saatavilla myös vegaanisena 
 

 

 

 

 


