
 

 
 
 

 

BRUNCHMENY 
 

 
SMÅPLOCK 

 
OLIVER  55  

mixade grekiska oliver  
 

MINIKORVAR  65  
blandade franska minikorvar 

 

TRYFFELCHIPS  45  
spanska chips med svart tryffel 

 

VITLÖKSBRÖD   69  
parmesangratinerat med färsk vitlök & örtolja 

 

OSTTALLRIK  145 

blandade ostar från vår delikatessdisk med tillbehör 

 

CHARKTALLRIK   145 

blandad chark från vår delikatessdisk 

 

SUGEN PÅ LITE AV ALLT?  TESTA VÅR   

DELIKATESSBRICKA 175 

 blandade ostar o charkuterier ifrån delikatessdisken serveras med goda tillbehör 
 

 

 

VARMRÄTTER  

 

GRILLAD KYCKLING  145 

Grillad kycklingfilé, bakad tomat, örtsås, spenat & riven parmesan 

 

CAESARSALLAD  175 

grillad svensk kyckling med grönsallad, rödlök,  parmesan, bacon surdegskrutonger , 

caesardressing 

 

HALSTRAD LAX 155 

serveras med friterad potatis samt sandefjordssås och bakad fänkål  med därtill grönkål 
 

MOULES FRITES 175  
färska musslor kokta i vin och grädde och massa färska örter serveras med pommes frites,  

citron, aioli & rostat surdegsbröd 
 

SVAMPRISOTTO 155 

svampcreme, parmesan, grönkålschips & krasse 

 

TAGLIATELLE MED VILDSVINSRAGU   155 

mustigt långkok på vildsvin från egna gården, med pasta tagliatelle samt pecorino och färsk 

basilika 

 

GRILLAD RYGGBIFF 225 

serveras med friterad potatis, rödvinssky, haricots verte samt bakad plommontomat och rostad 

vitlökscreme 

 

STEAK SANDWICH  225 

grillad svensk flankstek på brasseriets surdegsbröd, parmesancrème sallad, silverlök,  

gremolata, rostad paprika, pommes frites, aioli 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

HAMBURGARE 

 

HAMBURGARE CLASSIC   155 
Silverlök, cheddarost, tomat, bacon, dressing, inlagd gurka, pommes frites & aioli 

 

HAMBURGARE DELUXE!  175  
Burgare deluxe på brioche bröd, karamelliserad lök, friterad lök, tryffelmajonnäs, sallad, 

soltorkade tomater, cheddarost och bacon samt pommes frites och aioli 

 

VEGGIEBURGER  155 

Friterad morot/halloumibiff silverlök, sallad, tomat, dressing, inlagd gurka, pommes frites & 

aioli 

 

POMMES FRITES  30 

 

 

 

PIZZA 

 

MARGHERITA BUFALA tomatsås, buffelmozzarella, tomater, färsk basilika   155 

PARMA tomatsås, mozzarella, prosciutto   145  

CAPRICCIOSA tomatsås, mozzarella, prosciutto, champinjoner  150 

FRUTTI DI MARE tomatsås, mozzarella, vitlök, havets läckerheter, persilja.  165  

CHIANTIGIANA tomatsås, mozzarella, prosciutto, salami milanese   150  

VERDE tomatsås, mozzarella, champinjoner, paprika, pesto  140 

FIGGES SPECIAL tomatsås, mozzarella, prosciutto, salami milanese, pesto   150  

FIGGE 2.1 tomatsås, mozzarella, prosciutto, salsiccia, grillad svamp, pesto   155 

IL PREFERITO tomatsås, mozz, prosciutto, kronärtskocka, rlök, pprika, vlök, tomat   145 

SALSICCIA FRESCA tomatsås, mozzarella, chilisalami, färsk salsiccia, rödlök   165 

CAPRONE tomatsås, mozzarella, päron, chevreost, valnötter, honung   145  

ESTIVO tomatsås, mozzarella, räkor, kräftstjärtar, stenbitsrom, rödlök, gräddfil   175 

PUTTES tomatsås, mozzarella, jalapeno, het salami, vitlök, gräddfil, rödlök   145 

LA BIANCA cr fraiche, mozzarella, tryffelsalami, svamp, spenat, grana padana   155 

SKOGEN cr fraiche, mozzarella, skogssvamp, grönkål, jordärtskockschips, vitlök   155 

 

 

SÖTSAKER 

 
AMERIKANSKA PANNKAKOR  85 

serveras med lönnsirap & blåbärssyl 

 

CRÈME BRULÉE 85 

serveras med halloncoulis och färska hallon 

 

CHOKLADTERRIN   85 

serveras med mandelflarn, rostade hasselnötter samt färska hallon och hallonsorbet 

 

 


