Förrätter

HUVUDRÄTTER

S T A R T E R S

M A I N

Krämig kryddsill på danskt rågbröd 160 kr

Ugnsbakad sejrygg med bakad tomat o ch fetaostskum 310 kr

vinägerlök och riven cheddarost från Rindö

ångade sommargrönsaker och gaffelmosad färskpotatis

Pickled herring with mayonnaise, fennel, dill, potato, swedish cheese served on rye bread

Dryck: 2020 Hörner Steinbock Riesling,

Pfalz, Tyskland - 120    kr

Baked pollock with tomato, feta cheese foam, veggies and new potato

Dryck: Giesen Organic Sauvignon Blanc, Marlborough,

Gurksoppa med kryddsotaD 165 kr
regnbåge och rökt smetana

gräddkokt svamp med olivolja och parmesanost samt krispig potatis

Cucumber soup with seared trout, smoked sour cream, lemon and elderflower

Pfalz, Tyskland - 120    kr

Halibut fried with sage served with asparagus, fennel, pistachio, creamed mushroom, parmesan cheese and crispy potato

Dryck: 2020 Laroche Chardonnay Reserve, IGP

Ankrilette med ingefära- citrussallad 165 kr

vitlöksbakade brytbönor och friterad vinägerkryddad färskpotatis

Duck rillettes with ginger and citrus salad served with seaweed noodles and black radish

Burgenland, Österrike - 135    kr

Rödbetstartar med kapris, 155 kr
grillad grädde och persilja

Grilled sirloin steak and 12h brisket served with tarragon butter, beans and deep fried new potato

Dryck:

2015 Paracombe Cabernet Sauvignon, Adelaide Hills, Australien - 152   
kr

Långbakad Iberico gris på grillad levain 215 kr
med bakad tomat och dansk remoulad

friterad lök och vit caprin
Beet root tartar with capers, bbq creme, parsley,
fried onion and Camembert cheese of goat milk

Dryck: 2020 L’Ampoule,

Cinsault, Grenache, Augères, Frankrike - 150     
kr

Pays d´oc, Frankrike - 135   
kr

Grillad ryggbiff och långbakad bringa 315 kr
med vispat citron- och drag onsmör

sjögräsnudlar, rättika och frasigt rispapper

Dryck: 2021 Umathum Rosa ,

Nya Zeeland - 135    kr

Salviastekt Hälleflundra O CH grillad sparris 350 kr
MED råpicklad fänkål o ch pistage

citron- och fläder

Dryck: Hörner Steinbock Riesling,

C O U R S E S

syrad och rostad lök
Iberico pig baked for 12 h on grilled bread with tomato, remoulade sauce, pickled and fried onion

Dryck: 2018 Coto Mayor Crianza, Tempranillo,

Rioja, Spanien - 120   
kr

Furusunds bönburgare med avocado, svamp och jalapeñomajonnäs 195 kr
syrad lök och friterad vinägerkryddad färskpotatis
Furusund bean burger with avocado, mushroom, jalapeño mayonnaise, pickled onion and deep fried new potato

Dryck:

2020 Dont Tell Gary, Central Victoria , Shiraz, Australien - 120   
kr

A lle rg ie r?

Tala gärna om
för personalen om ni
har allergier i
sällskapet!

Karl Lindholm och Hjalmar Öhman
med hunden Roy på båten Venus.

Sjöfågeljakt

på Furusund,
från ca 1895.

Astrid Lin
dgren
på Furusun
d.

Ba rn ME NY
C H I L D R E N

För de yngre serverar vi en buffé
med tre olika rätter
samt glass till dessert. Ät så mycke
t du vill!
0-3 år [55 kr] | 4-10 år [110   
kr] | 11-14 år [170 kr]
For the younger ones we serve a buffe
t with three different
dishes and ice cream for dessert. Eat
as much as you like!
0-3 years [55 SEK]

4-10 years [110 SEK]

11-14 years [170    SEK]

EFTERRÄTTER
D E S S E R T S

Jordgubbar med vaniljglass 150 kr
stekt kardemummabulle och lavendelkola
Strawberries with vanilla ice cream, fried cardamom buns
and lavender- Fleur de sel caramel sauce

Dryck: Boschendal Vin d´or, Weisser

Riesling, Sydafrika - 120  kr/5   cl

Ängsyrasorbet med vaniljkräm och bär 145 kr
flädersirap och kaksmulor
Sorrel sorbet with vanilla creme, fresh berries, elderflower syrup and cookie crumble

Dryck: 2021 Carlin de Paolo Moscato d’Asti, Piemonte,

Italien - 99  kr/5   cl

Svartvinbärskompott och Svartvinbärsmousse

145 kr

med mjölchokladkräm och salt mandelkrokant
Black currant jam and mousse with milk chocolate crem and salted almond crunch

Dryck: 2017 Tesauro Recioto della Valpolicella DOC,
Corvina, Rondinella, Italien - 115   kr/5   cl

Chokladtryffel smaksatt med nötkrokant och citrustagetes
Chocolate truffle with nut crunch and lemon tagetes

Strindberg
paketet

Espresso + Tryffel + 2 cl Roslagspunch
160

kr

40

kr

