STARTERS

FISH

RÄK- OCH KRÄFTSKAGEN - smörstekt brioche

SMÖRSTEKT GÖS FRÅN HJÄLMAREN -

dillolja plockad sallad

friterad kapris brynt smöremulsion potatispuré

115 KR

245 KR

ARANCINI - friterade risottobollar MED

FISK- OCH SKALDJURSSOPPA -

parmesan, rostad paprikacréme, grönsakskrudité

grillat surdegsbröd aioli

105 KR

195 KR

SIGNATURES

Alltid på Hotel ÖRESUND Conference & Spa
BOOKMAKERTOAST - ryggbiff grillat bröd
senapscréme pepparrot äggula
185 KR
CEASARSALLAD - med Kyckling el räkor
krutonger hyvlad parmesan

rågbrödscrisp

1/2 port 115 KR

1/2 eller 1/1

SPARRISMENY
Krispig, välsmakande, oemotståndlig en riktig delikatess!
Vi firar allas vår favoritprimör SPARRISEN med ett
Mecka av sparris.
Grillad vit sparris hollandaise brynt smör
chorizocrisp örter

romansallad dressing

HUMMERSOPPA - rostad brioche syrad grädde

TASTING menu

Halstrad rödingfilé smörkokt grön sparris
citron potatispuré
Vit sparrisglass chokladjord maräng rabarerkompott

1/1 port 175 KR

125 KR/175 KR

3-rätter 445 KR

2 olika sorters HUSMAN

VEGETARIAN
SPAGHETTI - saffran jordärtskocka persilja och
hasselnötspesto
155 KR
LINS- OCH QUINOABIFF - rostad pumpacréme
picklad lök aioli friterad polenta
185 KR

MEAT

i ensamt majestät....något gott i glaset därtill?
Vår personal hjälper er att hitta en passande
dryck till dagens delikatesser

anpassat efter er måltid.

RÖDVINSBRÄSSERAD OXKIND –
potatis selleripuré bakad lök

GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA –

215 KR

rå äggula inlagd gurka
145 KR

LAMMRACKS – citron/timjanbakad kålrot
265 KR

att bara njuta av

med stekt rimmat fläsk rårörda lingon

Optimera er smakupplevelse – välj ett dryckespaket

145 KR

demiglace potatisgratäng

Härlig att starta med, men också så HÄRLIG

RAGGMUNK -

OUR SWEETS
LIMESORBET – vit choklad citroncréme maräng hallon

1 riktigt god BURGARE

105 KR
CHOKLADFONDANT – saltkola kanderade nötter
lättslagen grädde
105 KR

GRILLAD ANGUSBIFF – persiljerot bearnaisesås

200g HÖGREVSBURGARE -

pommes

rostat briochebröd, bacon

CRÈME BrûLÉE - färska bär bränd vitchoklad

245 KR

cheddarost, saltgurka, pommes

95 KR

165 KR
MÄTT men ändå sugen på något

DELIKATESSBRICKA med vitlöksbröd
145 KR (räcker till 2 personer)

HUSETS TRYFFEL 30 KR

SÖTT

