Rätter markerade med denna symbol är vegetariska.

VÅR A MINDRE

DE LA MER

Som förrätt rekommenderar vi att du väljer 1-2 serveringar
och fler om ni vill dela tillsammans vid bordet eller som hel
måltid. Rådfråga gärna vår servis!

S E R V E R I N G A R
RÅBIFF

Svenskt oxinnanlår, brynt smör, gräslökscrème, picklad gulbeta,
kapris, friterad schalottenlök ........................................................................................ 95

Ostron

Naturella / fr 35 /st

GNUDI Fritters på parmesan och ricotta, rostad tomatsås, basilika, olivolja .. .................... 80
CEVICHE Hälleflundra Sterling, melon, granatäpple, gurka, chili, lime, koriander................. 95
KANTARELLER Jordärtskockor, äpple, citrontimjan, rostade marconamandlar, rök . ....... 90
LAX Spishalstrad tataki på Aurora laxloin, picklad shiitake, pak choy,

Vi serverar våra naturella ostron med dina
val av citron, schalottenlöksvinägrett, tabasco
och cognacsvinäger.

Havskräftor

Gratinerade / dagspris
Gratinerade havskräftor, citron, dill,
majonnäs och bröd.

yuzu, rostade sesamfrön . ............................................................................................. 95

Hummer

sot på purjolök och nori, salladsblad .............................................................................. 85

KOREAN BBQ Skivad, marinerad och grillad oxe, soja, sesamolja, vitlök, chili,
IBERICOGRISSIDA Slider, coleslaw, grönt äpple .......................................................... 90
PULLED DUCK Slider, tryffelaioli, chilipicklad gurka, friterad lök .................................... 90
GRILLAD HALLOUMI Slider, rostad svampcrème, picklad morot. ............................... 90

Gratinerad / dagspris
Gratinerad hummer, citron, dill,
majonnäs och bröd.

Teatergatans
delikatesser

Charkuterier

Coppa di Parma Riserva 65
Paleta Mangalica 75
Chorizo Magno 55
Tryffelsalami 65
Fänkålssalami 55

Tjälknöl på svenskt älginnanlår,
picklade kantareller 65
Vår egen blodpudding med bacon
och rårörda lingon 55

Vegetarian

Alpikoner Eichenrinde EKO 55
Brillat Savarin 55
Valdeón 55
Serveras med kryddknäcke
och egen marmelad.

Min. 2p

På Teatergatan
älskar vi grönt!
Ta del av kökets kärlek till det
vegetariska i denna special
komponerade 4-rättersmeny.

Ostar

Utvald delikatess
chark & ost
Köket väljer en egen delikatess,
två charkdetaljer, två ostar
och tillbehör

245

Choice

325 pp

Vill du avnjuta en välkomponerad
meny utan att behöva välja själv?
Låt köket göra jobbet hela vägen.
Vi serverar dig 4 utvalda rätter.
Du njuter.

Vår filosofi är enkel här; vi använder så mycket som
möjligt från samma djur. Förvänta er långkok, egen
korv, noga utvalda detaljer, alltid egna skyer,
sallader och passande tillbehör.

495

395

VA R M R Ä T T E R & G R I L L
Torsk Bourguignon

265

Smörstekt torskrygg, panchetta, champinjoner, steklökar,
potatispuré smaksatt med brynt smör, rödvinssås.

Moules Frites
Blåmusslor KRAV, vitvin, örter, chili, vitlök,
pommes frites, aioli, bröd.

195

Surf ’n Turf

315

Grillad kalv, nyvispat havskräftssmör, jordärtskocka och
gulbetor, friterade rotfrukter, citrontimjansky gjord på vår
egen havskräfts- och kalvfond.

295

Biff

Grillad hängmörad biff med kappa, rostad pumpa och sotade
smålökar, potatisgratäng med Reblochon, sherryvinägersky
smaksatt med dragon.

Allergi? Rådfråga vår personal!

Teatergatans Råbiff

225

Svenskt oxinnanlår, brynt smör, gräslökscrème, picklad
gulbeta, kapris, friterad schalottenlök. Serveras med liten
Garden Salad och Pommes Frites.

Green Asian
Friterade vårrullar med belugalinser, enoki, ingefära,
sötpotatisnudlar, edamame, syrade rotsaker, dashi på
shiitake, limeblad och grönsaker.

195

