
Kvällsmenyn   

16:00– 22:00 

Dessert 

Tartufo nötkrokant 79 

Hasselnötsglass med en kärna av chokladsås samt ett 

täcke av karamelliserade hasselnötter och maräng 

Saffranspannkaka  69   

 Med salmbärssylt och vispad grädde 

Cheesecake  59   

Med bärkompott 

                       

Gjutjärn rekommenderar 
 

Förrätt  

Toast skagen  

Klassiker Räkor och dill i majonäs serveras på smörstekt toast med hackad rödlök och citron 
 

Varmrätt 

Örtdoftande lammgrillspett  

Gjutjärns special ca 180 g lammkött grillat på spett med grönsaker. 

Serveras med bakpotatis, 3 såser: Bearnaise, vitlök och BBQ samt grillad majskolv. 
 

Dessert 

Tartufo nötkrokant 

Hasselnötsglass med en kärna av chokladsås samt ett täcke av karamelliserade hasselnötter och ma-

räng 

330 sek 

 

Barn 

Chicken nuggets (5st) 65  

liten sallad samt pommes       

Grillkorv (2 st)  65   

liten sallad samt pommes  

Pannkakor (3st) 65 sylt och 

grädde som serveras separat 

Husets smashburgare 119      

Högrevsburgare  med cheddarost, bacon och 

saltgurka. Serveras med hemgjord BBQ sås, 

vitöksdip och pommes 

Pizza 

Margarita 90 tomat och ost                                     

Vesuvio 100 tomat, ost och skinka   

Capricciosa 110 tomat, ost, skinka och champinjoner   

Hawaii 110 tomat, ost, skinka och ananas   

Primavera 120 tomat, ost, skinka, bacon och champinjoner   

 Salami 125 tomat, ost, salami och lök                                   

 Kebab 130 tomat,  ost, kebab, feferoni, och vitlökssås                         

Oxfilé  140  tomat, ost, färsk tomat, oxfile och bearnaise      

 

Glutenfri botten + 20                  



Fisk 

Plankstek lax 180 g   199 

serveras med pommes duchesse, pestorostad tomat, baconlin-

dade haricots vertes och hollandaise     

 Fisk & skaldjursgryta  199 

Saffran, basilika samt tomatbaserad. Med lax, räkor och blå-

musslor. Serveras med en skiva vitlöksbröd. 

 

Förrätter 

Vitlöksbröd  49 

Gratinerade skivor av franskt lantbröd med vitlökssmör 

S.O.S. 99 

Smör, ost, sill  klassiska matjes och våran ramslökssill serveras 

med västerbottenost, kavring, potatis samt brynt smör. Gärna 

en akvavit till det! 

Toast skagen 89 

Klassiker Räkor och dill i majonäs serveras på smörstekt toast 

med hackad rödlök och citron 

Yam nöa 119 

Thailändsk biffsallad gjord på oxfilé, sötsyrlig och lite stark  ser-

veras ljummen med koriander, selleri och tomat på salladsbädd 

 

Enklare rätter 

Pepparpasta 139 

Oxfilé  i krämig pepparsås med paprika. Serveras med riven par-

mesan 

Husets smashburgare 

singel 119     dubbel 159  

Högrevsburgare  med cheddarost, bacon och saltgurka. Serve-

ras med hemgjord BBQ sås, vitöksdip och pommes 

Grillspett 

Våra berömda grillspett från tidigare krogar 

ca 180 g kött varvat med grönsaker. 

Ditt val av: 

Lamm 199 

Fläskytterfilé 179 

Kyckling 179 

Serveras med bakpotatis och 3 såser: Bearnaise, vitlök och 

BBQ samt grillad majskolv. 

Veganskt 

Beyond meat burger 159 

Med veganost, saltgurka våran hemgjorda BBQ sås samt pom-

mes 

Kött 

Pepparstek oxfilé 200 gr  219 

med krämig pepparsås, örtfrästa grönsaker och                 

potatisgratäng 

Plankstek oxfilé 200 gr  219 

serveras med pommes duchesse, pestorostad tomat, bacon-

lindade haricots vertes och bearnaise        

 


