
ROYAL  
C LASS ICS

 DESSERTER  

TOAST SKAGEN | 155:-

BURRATA
Krämig burrata, tomater och färsk basilika,

toppas med Crema di Balsamico

155:-

GRÖNTOMATSOPPA
Växtbaserad tomatsoppa med crudité &

ogräspesto

115:-

SVENSK
CHARKBRICKA
Tre sorters svensk chark, två sorters svensk ost,

marinerade oliver, picklad gurka, dagens

marmerlad med gråärtshummus, serveras för 2

205:-

VÄXTBASERAD 
CHARKBRICKA
Två sorters växtbaserad ost, dagens marmelad,

crudité, picklad gurka, marinerade oliver, rökt

rotselleri med gråärtshummus, serveras för 2

195:-

DAGENS KÖTT
Serveras med säsongens primörer

265:-

DAGENS FISK
Serveras med säsongens primörer

265:-

RÄKSALLAD
Handskalade räkor med Karintorpstomater,

ägg, huvudsallad, rädisor, gurka, sparris &

ängssyrad majonnäs

195:-

VÄXTBASERAD 
HAVSSALLAD
Havsalger, sjögräs, tångkaviar med

Karintorpstomater, huvudsallad, rädisor, gurka,

sparris & ängssyra

175:-

CLUB SANDWICH
Klassisk Club Sandwich med grillad kyckling,

bacon, ättiksgurka, cheddarost, romansallad &

majonnäs. Serveras med friterad färskpotatis

175:-

BURGER ROYALE
Kökets egna högrevs- och bringa blandning

med jalapeño majonäs, svartrökt sidfläsk,

sallad & karamelliserad lök 

Serveras med friterad färskpotatis

175:-

BEYOND BURGER
Växtbaserad burgare med sojamarinerad pak

choi, tahini miso crème, & kimchi från Burken

och friterad färskpotatis

175:-

VANILJGLASS
Serveras med jordgubbar och fläder 

125:-

SMULPAJ 
MED RABARBER 
Serveras med vaniljvisp

99:-

CHOCKLADTRYFFEL
Fråga personalen om dagens smak

45:-

KOREANSK RÅBIFF|
Oxinnanlår, soya majonnäs, kimchi, sticklök,

päron, huvudsallad, kimchisesam, rostade

pinjenötter. Serveras med friterad färskpotatis.

219:-HEL

KOREANSK RÅBIFF|
Oxinnanlår, soya majonnäs, kimchi, sticklök,

päron, huvudsallad, kimchisesam, rostade

pinjenötter

145:-HALV

GRILLADE BETOR
MED GETOST|
Getostcreme, grillade rödbetor, rättviksärta,

libsticka,toppas med örter och ogräs 

195:-HEL

GRILLADE BETOR
MED GETOST|
Getostcreme, grillade rödbetor, rättviksärta,

libsticka,toppas med örter och ogräs 

125:-HALV

Med löjrom

FÖRRÄTTER
• STARTA MÅLTIDEN RÄTT • 

VARMRÄTTER

À LA CARTE

Designa din egen matupplevelse genom att

kombinera två eller tre rätter

Tvårätters: 345 kr (545 kr med vinpaket) Trerätters:

445 kr (695 kr med vinpaket)
BARNMENY
Samtliga rätter tillgängliga 1/2

portion till halva priset

HALV

TOAST SKAGEN | 220:-
Med löjrom

HEL



MARGHERITA
med tomatsås, mozzarellaost & färsk

basilika

SALAMI PIZZA 
med tomatsås, mozzarellaost, salami

& salladslök

RÄKPIZZA
med tomatsås, mozzarellaost,

handskalade räkor, dill & aioli 

PIZZA BIANCA 
med Za'atar kryddblandning,

pimientos de padrón, grillad zucchini,

auberginekaviar & ruccola 

GETOST PIZZA
med creme fraiche, getost, betor,

rostade valnötter, honung  & färsk

basilika 

CAPRICCIOSA
med tomatsås, mozzarellaost,

serrano, skogschampinjoner &

oregano

ROYAL  P IZZOR

À LA CARTE

160:-

160:-

160:-

160:-

160:-

179:-


