
Kikärtsbollar med gulbakad blomkål, serveras med en tahinidipp 

Crispy sesamtofu med chutney på apelsin och mango

Färsk sommarrulle fylld med vårlök, avokado och polkabeta på asiatiskt

vis med soyadipp

Kryddigt ris med smak av vitlök på gemsallad, toppas med kimchiaioli

Singapore fried noodles med pak choi, chili, vårlök och spröda groddar

Surdegsbröd med misokräm

GRÖNA SOMMARBUFFÉN                                            265  KR

BUFFÉ

Grillad oxfilé med salviarostad grön sparris och karamelliserad lökcrème

Ört- och vitlöksconfiterad majskyckling med syrlig kålsallad och

ekologiska vindruvor

Sotad rimmad abborre med kantareller och lagrad prästost

Örtskottssallad med gårdsost, pinjenötter, svenska bönor och

citronolivolja

Rostad färskpotatissallad med krossade gröna ärtor, mynta, citron och

persilja

Surdegslimpa med ruccolafärskost

SOMMARBUFFÉ ETT                                                           350  KR

TRERÄTTERSMENY 
TRERÄTTERSMENY  1                                                      530  KR

Grön ärtpannacotta med sotad purjolök, rotfruktschips och grönkål 

Halstrad röding med bakad persiljerot, sotad broccoli och handskalade

räkor serveras med jordärtskocksås, dillolja och potatispuré 

Öppen Pavlova med maräng, citron och hallon 

TRERÄTTERSMENY  2                                                      589  KR

Ceviche på vit fisk med blodgrape, torkade tranbär, dillolja och

marinerad fänkål

Grillad oxfilé med karamelliserad schalottenlökskräm, potatis- och

västerbottenskaka, timjansky samt ett krispigt fräs på scampi,

pancetta, haricot verts 

Chokladkola på browniebotten med färska bär, hallonsås och bakad vit

choklad

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar i menyn beroende på säsong. Vi debiterar

för antalet beställda maträtter om inget annat meddelat oss på förhand. Samtliga

priser exkl. moms.
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Sojabiffar med rostad paprika, aubergine

Ugnsbakad blomkål och lökar med myntayoghurt

Gratinerad tomatcurry med confiterade svampar och fänkål 

Grönkålscaesar med hyvlad Grana Padano och surdegskrutonger

Sallad på sötpotatisnudlar, marinerade grönsaker och koriander

Två sorters nybakat bröd och olivröra

BUFFÉ  VEGETARISK                                                           225  KR

Varma jackfruitbiffar med slöbakade tomater och örtpesto 

Tempeh med sesam, salladslök och soya

Saltrostade små gröna paprikor

Rostad morotspuré med ingefära, kummin

Rågnudelsallad med broccoli, chili, marinerad lök och koriander

Färska rispappersrullar med babykål och stekta svampar

Pitabröd, het paprikaröra & myntayoghurt

VÄRLDENS  GRÖNA                                                              305  KR

TRERÄTTERSMENY 
FÖRRÄTTER

VARIATION PÅ BETOR   134 kr -  Med rödbets- och getostcrème, lönnsirap och
ekologisk örtsallad

GRÖN ÄRTPANNACOTTA   134 kr - Med sotad purjolök, rotfruktschips och
grönkål

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar i menyn beroende på säsong. Vi debiterar för antalet

beställda maträtter om inget annat meddelat oss på förhand. Samtliga priser exkl. moms.
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Bakad jordärtskocka med färskost och soltorkad tomat

Blomkålspuré, friterad svartkål och BBQ-sås

Grillad grön sparris och citronmascarpone

Avokado, koriander, lime och chili med friterad tortilla i glas

Minipaj med pecorino och skogssvamp

Grönkålscaesar, hyvlad Grana Padano och krutong i glas

GREEN - KOPPARHATTEN                                            339  KR

VARMRÄTTER
RÖKT MANDELPOTATIS   240 kr - Med bakad blomkål serveras med sotad
lökcrème, 63°c ägg, smörbönor i oreganoolja samt puffad quinoa och syrad
gurka

SALTBAKAD ROTSELLERI   255 kr - Med ekologisk potatismuffin,
dragonemulsion, rödkål och silverlökschutney serveras med krispig shiitake,
västerbotten och rostade hasselnötter

DESSERTER
CHOKLADMOUSSE    130 kr -  Med vaniljsmörkräm med smak av hasselnöt,
vinkokt persika och chokladpuffat ris

KANELKOKTA RABARBER    124 kr - Med liten sallad på färska bär, frukter, lime
och mynta, toppad med råsockerkanderade mandlar



Kryddiga jackfruitbiffar med mangosalsa 

Grillad färsk sparris, balsamico och ruccola

Morotsmojo, tryffelolja och friterad grönkål

Skogens svampar, Ekeröört och sherryvinäger

Nattbakad tomat, basilika och olivolja

Sallad på tre sorters rostade betor från Stora Tollby Gård

Bakad jordärtskocka med picklad fänkål

Surdegsbröd, spisbröd och hummus

VEGANBUFFÉN                                                                          305  KR

TRERÄTTERSMENY 

FÖRRÄTTER

GRÖNSPARRIS   134 kr - Med tryffelmajonäs, hyvlad pecorino,
krutonger på dansk råg, vattenkrasse

GRÖN ÄRTPANNACOTTA   134 kr - Med sotad purjolök, rotfruktschips,
grönkål

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar i menyn beroende på säsong. Vi

debiterar för antalet beställda maträtter om inget annat meddelat oss på förhand.

Samtliga priser exkl. moms.
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VARMRÄTTER

RÖKT MANDELPOTATIS   240 kr - Med bakad blomkål serveras med
sotad lökcrème, 63°c ägg, smörbönor i oreganoolja samt puffad
quinoa och syrad gurka

SALTBAKAD ROTSELLERI   255 kr -Med ekologisk potatismuffin,
dragonemulsion, rödkål och silverlökschutney serveras med krispig
shiitake, västerbotten och rostade hasselnötter

DESSERTER

CHOKLADMOUSSE   120 kr -  Med vaniljsmörkräm med smak av
hasselnöt, vinkokt persika och chokladpuffat ris

KANELKOKTA RABARBER   114 kr - Med liten sallad på färska bär,
frukter, lime och mynta, toppad med råsockerkanderade mandlar


