TAPAS
Rotfruktschips
29 kr
Marinerade oliver
29 kr
Salami från Kustchark
39 kr
Lufttorkad skinka från Kustchark
39kr
Chilistekta räkor med koriander & lime
79 kr
Tomat & löksallad
49 kr
Bruschetta med olivolja & basilika
59 kr
Vitlöksbröd
39 kr
Buffelmozzarella med olivolja & havssalt
89 kr
Gratinerade havskräftor med vitlök & persilja
99 kr
Loftets mixplanka
Salami, lufttorkad skinka, rotfruktchips, marinerade oliver samt tomat & löksallad
179 kr

BURGARE
Burgarna är 100 % nötkött, 70 % högrev och 30 % bringa,
gjorda efter konstens alla regler.
Brödet är Brioche, bakat på Smögens bageri!
169 kr

#1
Burgare, prästost, stekt lök, bifftomat, saltgurka
& tryffelmajonnäs
#2
Burgare, rökt fläsk från Kustcharken, prästost, bourbonglaze, stekt lök,
bifftomat, romansallad & chipotlemajonnäs
#3
Friterad torsk med citron och curryremoulad, romansallad,
bifftomat, avokado & picklad rödlök
#4
Haloumiburgare, avokado, rotfruktschips, romansallad,
bifftomat & tryffelmajonnäs

TILLBEHÖR 39 KR
Pommes frites
Grillad majskolv med parmesanost
Sötpotatis pommes med persilja & parmesanost
Blandsallad med picklad lök & avokado
Coleslaw

DIP 19 KR
Tryffelmajonnäs
Chipotlemajonnäs
Citron & Curryremoulad
Smältost
Hemslagen Bearnaise

PIZZA-MENY
= vegetarisk = skaldjur
= stark
Alla våra pizzor bakas med polenta
MARGARITA
Tomatsås, mozzarella & basilika
H 79 kr, P 89 kr
VESUVIO
Tomatsås, mozzarella & enrisrökt skinka från Kustcharken
H 89 kr, P 99 kr
FYRA SORTERS OSTAR
Tomatsås, mozzarella, parmesan, tallegio & Påverås blå
H 129 kr, P 149 kr
KARL-ALFRED
Tomatsås, mozzarella, Chevré ost, saltrostade pinjenötter, färsk spenat, honung & rödlök
H 129 kr, P 149 kr
FUNGHI
Tomatsås, örtbakad portabello svamp, vitlöksstekta champinjoner, mozzarella, parmesan & rödlök
H 129 kr, P 149 kr
FRUTTI DI MARE
Tomatsås, mozzarella, handskalade räkor, blåmusslor,
vitlök, citron, örter & rödlök
H 139 kr, P 159 kr

CRUDO
Tomatsås, mozzarella, salami från Kustcharken, färska tomater, chipotle,
vitlök, parmesan & ruccola
H 139 kr, P 159 kr
ITALIANO
Tomatsås, mozzarella, lufttorkad skinka från Kustcharken, färska tomater,
vitlök, Kalamata oliver, örtsallad & parmesan
H 149 kr, P 169 kr
BIANCO
Crème fraiche, pesto, tryffelpecorino, ruccola, rödlök & citron
H 129 kr, P 149 kr
ENTRECOTE
Tomatsås, mozzarella, marinerad entrecote, hemslagen bearnaise & paprika
H 249 kr, P 269 kr

KÄK
CHEFS SALAD
Kökets val av sallad beroende på väder och vind!
179 kr
ENTRECOTE FRÅN SKÖVDE
Grön sparris, bakade blandtomater, friterad nypotatis &
hemslagen bearnaise
269kr
BAKAD TORSKRYGG
Kokt färskpotatis,
pepparrot, räkor, svenska betor & brynt smör
259

MENY FÖR DE MINDRE
TROLLS
Liten hamburgare som serveras naturell med sallad, tomat, lök & pommes
79 kr
POPPYS PIZZA
Tomatsås, ost
59 kr
KVISTS PIZZA
Tomatsås, ost, skinka från kustcharken
69 kr
LÄTT SOM EN PLÄTT

Pannkakor med jordgubbar, sylt & vispad grädde
79 kr
ENTRECOTE
Pommes, bearnaise & grön sparris
99 kr
TORSK
Brynt smör, kokt potatis & citron
89 kr

DESSERTMENY
Jordgubbar med vaniljglass & chokladmaränger
79 kr
Creme Brulée med myltade bär
79 kr
Varm chokladkaka med vaniljglass & saltkolasås
59 kr
En kula glass eller sorbet
2
9 kr

