
SMÅRÄTTER
 

Våra smårätter kan beställas som en
förrätt eller avnjutas flera stycken
tillsammans.
 
POMMES FRITES                                                      35:-
 
med valfri dipsås.
 
VITLÖKSBRÖD                                                          55:-
 
Ugnsbakad baguette med vitlökssmör.
Serveras med husets tapenade på 
soltorkad tomat och fetaost.
 
SPEAKER´S NACHOS                                                                  
 
Välj mellan naturell,                                              65:-
kyckling eller köttfärs                                         85:-                                         
Serveras med créme fraiche och salsa.
 
KRISPIG KYCKLING                                              85:-
 
Friterade heta strips av kycklingfilé.
Serveras med srirachamajonnäs och
guacamole.
 
HALLOUMI FRIES                                                    95:-                  
 
Friterad halloumi, kanske något av
det godaste man kan göra med den
salta osten.
Serveras med srirachamajonnäs.
 
GAMBAS                                                                        105:-
 
Jätteräkor i vitt vin, chili, vitlökssmör 
och persilja. 
Serveras med bröd .                    

 

YOUR PUBLIC LIVINGROOM
VEGETARISKT
 
RISOTTO                                                                             169:-
 
Krämig risotto med säsongens svamp,
Monte Veccio, örter, smörkokt gulbeta 
och rotfruktscrisp.
 
VEGETARISK "FISH"  & CHIPS                         159:-  
Falafel med srirachamajonnäs, sallad, 
picklad rödlök, citron och pommes frites.
 
FISK & SKALDJUR
  
FISH & CHIPS "ENGLISH STYLE"                   159:-
 
med majonnäs, maltvinäger, sallad, picklad
rödlök, citron och pommes frites.
 
FISH & CHIPS "DANISH STYLE"                      185:-
 
med remouladsås, räkor, sallad, picklad
rödlök, citron och pommes frites.
 
MOULES MARINIÈRE                                                189:-
 
Blåmusslor i grädde, vitt vin, vitlök, örter,
morot och purjolök. Serveras med bröd
eller pommes frites och aioli.

 

Vid eventuella allergier, fråga personalen!

PERSONALENS  RECEPT PÅ ÖL
 I SAMARBETE MED
BRYGGHUSET FINN 

 
STAFF BREW

40 CL / 69:-



KLASSIKER
  

SPEAKER´S HAMBURGARE                       169:-
 
200 g nötkött, brioche, cheddarost, 
picklad rödlök, sallad, tomat, saltgurka
och pommes frites.
 
BOOKMAKER TOAST                                       169:-
 
100 g ryggbiff på smörstekt levainbröd,
dijonsenap, pepparrot, äggula, sallad,
tomat och pommes frites.
 
RÅBIFF 60 g/ 120 g                                  115:-/179:-                                                             
 
med klassiska tillbehör som rödlök, 
dijonsenap, rödbeta, pepparrot, kapris, 
äggula och smörstekt levainbröd.
 
WALLENBERGARE                                             179:-
 
Luftig kalvfärsbiff med brynt smör, 
gröna ärtor, lingon och potatispuré.
 
 

 

EFTERRÄTTER
 
TRYFFEL                                                                               25:-
 Hemgjord chokladtryffel.
Fråga servispersonalen om aktuell
smaksättning.
 
BROWNIE                                                                              75:-
 
Kaffebrownie med saltad chokladfudge,
syrad grädde smaksatt med lime och 
rårörda bär.
 
SKÅNSK ÄPPELKAKA                                               75:-
 
Ljuvlig äppelkaka med kavring och
äppelkompott.
Serveras med vaniljglass.

KÖTT  
                                                                                             
TEXAS CHILI                                                                    179:-
 
Mustig chiligryta på långkokt högrev.
Serveras med crème fraiche, guacamole 
och Pico de Gallo.
 
KALVLEVER ANGLAISE                                        169:-
 
En riktig restaurangklassiker med 
rötter i det franska köket.
Mjäll kalvlever med bacon, kapris, lök 
och kraftig kalvsky.
 
RYGGBIFF                                                                           215:-
 
200 g ryggbiff från svenska gårdar.
Serveras med säsongens primörer, svamp
rödbets- & palsternackscrème.
Till detta bearnaisesås och pommes frites.
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Vid eventuella allergier, fråga personalen!

TILLBEHÖR
 
Bröd                                                                                     20:-        
Utbyte: pommes frites till sallad                20:-
Sidesallad                                                                       45:-
Bearnaisesås, majonnäs,  aioli,                     15:-
Pico de Gallo, srirachamajonnäs,
guacamole, skysås och remoulad


