
skördetid



Kära gäst
 

När vi påbörjade arbetet inför denna meny var vi alla överens om att våra råvaror 
inte skulle ha rest från jordens alla hörn. Därför har vi i första hand prioriterat 
lokala odlare och producenter. Dessa företag drivs vanligtvis på ett småskaligt sätt 
vilket gör att vi får följa säsongens produkter med större precision. 

Genom att ta beslut som detta utmanas visserligen vår kreativitet ordentligt men 
det är också därför som vi är extra stolta över att presentera den meny du läser.
 

- Vår skördetid är här

Kökschef



Skördetidens sex rätter
Menyn serveras till hela sällskapet och påbörjas bäst innan 20:00

Alla rätter går att få med vegetariska alternativ

Kallrökt pilgrimsmussla
Serveras med krondill- och ostronemulsion, skaldjurssoppa,

lagrad prästost, fänkål och kräftor 
Weingut Bründlmeyer, Riesling Kamptaler Terrassen, Österrike - 140:- / glas

Variation på blomkål
Med grillad salladslöksolja, saltrostad mandel och pocherat vaktelägg

Boulard Cidre Biologique, Calvados, Frankrike -  98:- / 33cl

Piggvar
Kommer med sauterad spetskål, vedrökt vitvinssås,

kantareller, forellrom och mandelpotatispuré 
Marvelous Yellow, Chenin Blanc, Western Cape, Sydafrika - 135:- / glas

Kalv från Järinge gård
Serveras med bakade Vikentomater, dill- och ättiksskum,

tomatvinägrett, kronärtskocka och bondbönor  
BaiGorri Crianza, Rioja, Spanien - 145:-/glas

Karamelliserad ost från Löfsta Herrgårdsmejeri 
Med rönnbärskapris, timjan, äppelvinäger och honungsrostat bovete

Bacalhôa Vinhos, Moscatel de Setubal, Portugal – 135:- / glas

Ängsyrasorbet
Tillsammans med smörstekt päron, krämig maräng,

brynt smör och fermenterade svarta vinbär 
Château Fontaine, Sémillon, Sauternes, Frankrike - 110:- / glas

Per person: 895:-
Vinpaket: 795:-

Prata med personalen om du har någon allergi



Skördetidens fyra rätter
Menyn serveras till hela sällskapet och påbörjas bäst innan 20:00

Alla rätter går att få med vegetariska alternativ

Kallrökt pilgrimsmussla
Serveras med krondill- och ostronemulsion, skaldjurssoppa,

lagrad prästost, fänkål och kräftor 
Weingut Bründlmeyer, Riesling Kamptaler Terrassen, Österrike - 140:- / glas

Variation på blomkål
Med grillad salladslöksolja, saltrostad mandel och pocherat vaktelägg

Boulard Cidre Biologique, Calvados, Frankrike -  98:- / 33cl

Kalv från Järinge gård
Serveras med bakade Vikentomater, dill- och ättiksskum,

tomatvinägrett, kronärtskocka och bondbönor  
BaiGorri Crianza, Rioja, Spanien - 145:- / glas

Briocheglass
Med chokladkaka på Valrhonachoklad, bakade plommon,

vispad salt ganache och briochekrutonger  
Domaine Pouderoux, Grenache , Maury, Frankrike - 115:- / glas

Per person: 695:-
Vinpaket: 525:-

Prata med personalen om du har någon allergi



Skördetidens klassiker
Råraka 1909

Med regnbågsrom, syrad rödlök, gräddfil, citron och gräslök
Hel 195:-  /  Halv 125:-

Hotellets sallad
Bakade betor, rostade hasselnötter, brynt smöremulsion och Almnästegelost

Hel 175:-  /  Halv 115:-

Toast Skagen
Serveras med pepparrot, gurka och citron på smörstekt bröd

Hel 195:-  /  Halv 125:-

Lerpottasill
Matjesill, ägg, gräddfil, rödlök, färskpotatis och brynt smör 

Hel 165:-  /  Halv 105:-

Dagens husman
Fråga personalen om dagens husman

145:-

Prata med personalen om du har någon allergi


