HELGMENY
K V Ä L L
Under sensommaren kommer mycket av grönsakerna på menyn från
vår egen odling. Gå gärna upp förbi Ora ngeriet för att ta en titt!

Förrätter
Kantarelltoast
Smörstekta och lättstuvade kantareller , rårörda lingon, gruyère,
smörgåskrasse
145:-

Burrata
Tomater från eget växthus , basil ika från köksträdgården, ol ivolja ,
balsamicoglaze

145:Toast Skagen
Smörstekt levain bröd, c itron, dill , löjrom

165:Egenmald råbiff på nötkött från Säby gård
Tryffel majonnäs, picklad jordärtskocka , rostad lök , gruyère
165:-

Till barnen
Grillad ryggbiff , pommes frites, bearnaisesås
155:Grillad röding , kokt potatis, vitvinssås
135:Köttbullar, gräddsås, rårörda lingon , potatispuré
95:-

Med re s er vat io n fö r ä ndr in gar
Vi d ma tal l er gi , pr ata m ed p erso na le n
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Varmrätter
Rostad blomkål
Blomkålspuré , picklad blomkål , gotlandslinser, rostade solrosfön
brynt smör med rosmarin från köksträdgården

235:Siggestas hjortytterfilé, från egna ägor
Potatis- och västerbottenterrin, portvinssås, smörstekta kantareller,
grönkålschips

355:Siggestas hjortkorv med Västerbottensost, på gårdens eget hjortkött
Örtpotatispuré, rårörda svarta vinbär frå n köksträdgården ,
svampstuvning, rostad lök

245:Grillad ryggbiff med kappa
Nattbakad hel ryggb iff, bakad tomat, bearnaisesås , rödvinssås,
pommes frites

325:Grillad röding med citron- och fänkålsrub
Blomkålspuré, grönkål från egen odling, gurksallad,
vitvinssås, forellrom

305:-

Med re s er vat io n fö r ä ndr in gar
Vi d ma tal l er gi , pr ata m ed p erso na le n
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Desserter
Chokladfondant
Hallonsorbet

95:Crème brûlée
Bourbonvanilj

95:Pannkakor
Vispad grädde, hemkokt sylt

75:Siggestas chokladtryffel
Vit choklad, svarta vinbär från köksträ dgården

35:-

Med re s er vat io n fö r ä ndr in gar
Vi d ma tal l er gi , pr ata m ed p erso na le n

