
 
  

Menyn är utvalt av Vinfolket för att skapa en vinupplevelse att prata om.  
Babbel är underbart!  

 
SMÅPLOCK & KALLA RÄTTER 

Finger food & cold dishes 
 
BUBBLORNAS VÄN, Bubble friendly 
Lättsaltade chips, crisps 35 kr  
Saltade cashewnötter, Salted Cashews 35 kr 
 
VINFRIARE Wine flirts 
Marinerade oliver marinated olives 70 kr  
 
BONDBRÖD Farmhouse bread 
Bröd serveras med olivolja Served with olive oil 35 kr 
 
TRE MUMSBITAR Three tasteful snacks 
Kycklinglevermousse med friterad purjolök, gräslök och flingsalt 
Chicken liver mousse with deep-fried leek chives and sea salt  
Syrligt marinerade champinjoner  
Tart marinated mushrooms 
Prosciutto, färskost, balsamico, fikon  
Prosciutto, cream cheese, balsamic vinegar, fig 70 kr  
 
PIMIENTOS DE PADRÓN  
Spanish padrón peppers 75 kr 
 
INSALATA CAPRESE  
Vikentomater, mozzarella, basilika, olivolja  
Tomatoes, mozzarella, basil, olive oil 115 kr

 
 
CHARKTALLRIK Charcuterie platter  
Kockens val av chark Chef’s choice of charcuterie 135 kr 
 
OSTTALLRIK Cheese platter  
Tre utvalda ostar Three selected cheeses  135 kr  
 
VINFOLKETS SALLAD 
Romansallad, apelsin, grönkålschips, parmesan med räkor eller prosciutto  
Romaine lettuce, orange, kale chips, parmesan shrimps or prosciutto 120 kr  

 



 
 
 

VARM MAT  
Hot food  

 
 
Calamares à la Romana precis som i Rom 75 kr 
Deep fried squid with aioli and lemon 
 
Carciofi fritti  75 kr  
Deep fried artichoke with aioli and lemon 
 
Dagens risotto 120 kr 
Today's risotto 
 
Svamppaj med en liten sallad 135 kr 
Mushroom pie with salad 
 
Lätthalstrad tonfisk, chimichurri, karamelliserad lök och friterad purjolök. 135 kr  
Seared tuna, chimichurri, caramelized onion and deep fried leek  
 
Saltimbocca med prosciutto, färsk salvia, vitvinssky och rostad potatis  155kr 
Saltimbocca with prosciutto, fresh sage, white wine sauce and roasted potatoes 
 
Spaghetti Carbonara med tärnat rökt fläsk, äggula och parmesan 120 kr 
Spaghetti with smoked pork, egg yolk and parmesan 
 
Spaghetti alla puttanesca färskpressad citron och lättsaltad kapris   120 kr  
Spaghetti with lemon and capers 
 
Viltgryta med potatismos 155 kr 
Game stew with mashed potatoes 
 
DAGENS DESSERT 75 kr 
Today's dessert 

OLIVOLJA FRÅN PUGLIEN  500 ml 195 kr 
Vill du köpa med dig hem någon av våra härliga olivoljor från Puglien? Tre olika nyanser av 
ljuvligt i tre olika oljor, där var och en av dem är gjorda på olika unika olivsorter.  
Coratina -Kryddig och gräsig, röd och smakrik  
Ogliarola -Mandel toner och jasmin, brun och len  
Peranzana - Gräsig och mandeltoner, blond och mild  
 


