Drinkar
Våra drinkar bygger på influenser från alla väldens barer,
10 drinkar med avtryck från lika många länder.
Avnjutes fördelaktigt både innan, under & efter middagen, och
varför inte till maten?
Copenhagen Spritz 🇩🇰
Kirsberry, aquavit, cava & sodavatten
Lima Legacy 🇵🇪
Pisco, limejuice, sockerlag & bitters
Rainy Day in LA 🇺🇸
Bourbon, Körsbär, Ananas, Cava
Tokyo Gin Tonic 🇯🇵
Gin, Yuzujuice, Tonic
Tijuana Tremble 🇲🇽
Tequila, grapefrukt & lime
Hawaii Haywire 🌺
Rom, limejuice, apelsin & mandel
Lissabon Longdrink 🇵🇹
Vitt Portvin, äpple, mynta & fläderlemonad
145:Alkoholfritt
Limonzero spritz - Alkoholfri 🇮🇹
Citronsirap, basilika, lime & sodavatten
Virgin Mojito - Alkoholfri 🇨🇺
Myntasirap, sockerlag, lime & sodavatten
75 :-

SNACKS
Ost & charkbricka för 2 p.
3 utvalda charkuterier & 2 ostar
50 gram av varje sort

235 :Gröna Oliver ”NOCELLARA DE BELLICE”
Sicilianska ljusgröna oliver med nötig karaktär

45 :Svarta oliver ”Taggiache”
Liguriska och mycket smakrika svarta oliver i olivolja

67 :Cheesefritters med rosmarinhonung
60 :CHARKUTERIER
50 gram

Salame ”Ventricina” piccante
45 :Coppa ”Tipo Parma”
45 :Salami ”Iberico”
65:Lufttorkad skinka ”Duroc”
65 :OSTAR
50 gram

Lagrad Herrgård, Komjölk från Skåne 45 :Manchego, pastöriserad getmjölk från La Mancha 55 :Comté 16 månader, komjölk från Jura 78 :-

CHARTERRESAN
Låt köket arrangera er Matresa och upplev världen genom gastronomin.
Vi har satt ihopa en färdig paketresa som tar er jorden runt.
6 rätter som delas kring bordet.
Charterresan kostar 500 kr / person
Charterresan serveras endast till hela sällskapet, menyn är låglaktos & kan göras vegetarisk
Rätter som ingår i charterresan = ✈

Tartar Tel Aviv- Israel 🇮🇱 ✈

Tartar på kolgrillad oxe, egen harrissa, svarta oliver, eldad yoghurt
isbergssallad & krispigt bröd

Banh Mi Roll - Vietnam 🇻🇳

Sötstarkt fläsk & kycklingparfait i briochebröd
Gurka, picklad chili, koriander, morot & kewpie-majonnäs

Rödspätta ”Meunière" - Frankrike 🇫🇷

Smörstekt rödspättafilé, brynt smörskum, späda betor, dillolja, kapris & pepparrot

Taco Al Pastor - Mexico 🇲🇽

Majstortilla, ragu på kolgrillad fläskkarré, brynt majs, chutney på ananas & isad silverlök

Sushi - Japan 🇯🇵 ✈

Makirulle med gurka & salladslök, toppad med friterade räkor i umamipaste.
Rostad sesamfrö & gräslök

Gnocchi - Italien 🇮🇹 ✈

Gnocchi i brynt smör, Karl-Johan veloute, äggula, parmesan & persilja

Korean Fried Chicken - Sydkorea 🇰🇷 ✈

Friterad majskyckling i het gochujang, gemsallad, soyasesam-sås & salladslök

Kastu Sando - Japan 🇯🇵 ✈

Frasig karré, tonkatsusås, milkbread & spetskål

Lammracks Provencale - Frankrike 🇫🇷

1 kg kolgrillade lammracks, Gratin Dauphinois & portvinsås
Delas kring bordet, 2-4 personer.
995 :-

Ris a la Malta - 🇲🇹

Gjuten vaniljkräm, hallonkola, färska hallon, mandelflarn & vispgrädde

”Tarte au Poire” - Frankrike 🇫🇷 ✈

Pistageglass, inkokt päron, varm kolasås, ”pate á choux” & choklad
Alla salta rätter 145 :- Alla söta rätter 115 :Vi rekommenderar 3 rätter per person men allra bäst är att dela flera rätter kring bordet.
Informera personalen om era allergier

Margarita
Tomatsås, basilika, lagrad ost & mozzarella
135 :Margarita Bianco
Bechamel, lagrad ost, mozzarella & basilika
135 :Marzano
Tomatsås, mozzarella, olivolja & basilika
125 :Bruschetta
Lagrad ost, mozzarella, hackade tomater, persilja, vitlök & olivolja
150 :Amandine
Bechamel, lagrad ost, rosmarin, vitlök och potatis
155 :Stracciatella
Tomatsås, stracciatella från La Treccia, olivolja & basilika
160 :Getost
Bechamel, getost, honung, syltad rödlök, valnötter & svartpeppar
165 :Formaggio
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella & gorgonzola
165 :Cotto
Bechamelsås, prosciutto cotto, färsk vitlök & spenat
160 :Carbonara
Bechamelsås, parmesanost, mozzarella, pancetta, ägg & svartpeppar
160 :Champinjon
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella, champinjon, chili & oliver
170 :Ragu
Bechamelsås, lagrad ost, mozzarella & brässerat högrev
170:Tartar
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella inlagd lök & grovmalet oxinnanlår
185 :CHARKPIZZOR
Tomatsås, lagrad ost & mozzarella.
Rökt skinka 160 :Kokt Skinka - 160 :Coppa - 165 :Salami - 165 :Salami piccante 165 :Nduja - 165 :Bresaola - 185 :-

