Sommar alacarte 2022 alla dagar från kl.15
Förrätt
Färsk grön sparris
Bakad brie, friterad jordärtskocka och krasse

förrätt/mellanrätt
148 // 215

Tartar Pelle J (Råbiff)
Biff, sikrom, pepparrot, äggula och brynt smör

förrätt/mellanrätt
155 // 225

S.O.S
Smör, ost, sill, potatis, knäckebröd

145

Huvudrätt
Bergets Räkmacka
239
150 g räkor, krispig sallad, dillmajonnäs, pressgurka, ägg och picklad rödlök
Grankottens sommarsallad
268
Varmrökt lax, räkor, lufttorkad skinka, krispig sallad, picklad rödlök, chilidressing, bröd
Moules frites (för 2 personer)
Musslor, pommes frites och aioli, bröd

498

Inkokt fjällröding
Pressgurka, aioli, färskpotatis, dill och brynt smör

375

Smashed burger
255
Hamburgare 150g, krispig sallad, tomat, rödlök, västerbottenost, dressing, pommes
Kikärtsburgare
228
Bakad fetaost, yoghurtdressing, krispig sallad, tomat och picklad rödlök, pommes
Steak Sandwich
Ryggbiff, rågbröd, chilimajonnäs, västerbotten

199

Grillad svensk ryggbiff
Confiterad potatis, chimichurri och råstekt sparris

375

Sötsaker
Kaffe med chokladtryffel

79

Belgisk våffla hjortronsylt och glass

99

Belgisk våffla jordgubbssylt och glass

94

Jordgubbssorbet
Rabarber, mandelbiskvi och ingefärsgrädde

140

Barmeny 2022 från 15.00
Qattro Formaggio
Flatbread, creme fraiche, fyra ostar, örtolja, rucola

155

Langospizza
Flatbread, creme fraiche, vitlök, räkor, ost, rödlök, örtolja, ruccola

168

Skvaderpizza
Flatbread, tomat, ost, skinka, salami, chiliolja, ruccola

145

Bergets Räkmacka
239
150 g räkor, krispig sallad, dillmajonnäs, pressgurka, ägg och picklad rödlök
Grankottens sommarsallad
268
Varmrökt lax, räkor, lufttorkad skinka, krispig sallad, picklad rödlök, chilidressing, bröd
Smashed burger
255
Hamburgare 150g, krispig sallad, tomat, rödlök, västerbottenost, dressing, pommes
Kikärtsburgare
228
Bakad fetaost, yoghurtdressing, krispig sallad, tomat och picklad rödlök, pommes

Snacks
Rotfruktschips

40

Oliver

40

Tryffelpopcorn

85

Friterad färskpotatis med chilimajonnäs

78

Kaffe med chokladtryffel

79

Dagens gobit

49

Drycker
Groggar 5 cl
3 l magnum öl i isbalja
1.5 liter rose i isbalja
Fatöl Carlsberg
Alkoholfri Carlsberg
Läsk
Glas rött/vitt/rose 15 cl
Glas rött/vitt/rose 25 cl
Glas Cava/alkoholfritt bubbel
Flaska rött/vitt/rose 70 cl
Flaska cava 70 cl
Alkoholfritt bubbel 70 cl

135 kr
699 kr
699 kr
40 cl 85 kr 50 cl 100 kr 75 cl 145 kr
69 kr
39 kr
95 kr
145 kr
95 kr
395 kr
425 kr
395 kr

Sommarlunch 2021 alla dagar 11-15
Grankottens stora sommarlunch
Med flera varmrätter, sallad, fikabuffé, våfflor, smör, bröd, kaffe/the, stilla/kolsyrat vatten, saft
Vuxen 245 kr
3-12 år 145 kr
1-3 år 85 kr
Grankottens fikabuffé
Med våfflor, tårtor, glass, kakor, kaffe/the, stilla/kolsyrat vatten, saft
Vuxen 165 kr
3-12 år 95 kr
1-3 år 55 kr
Alltid på Grankotten
Bergsmacka
Ost & lufttorkad skinka, inlagd gurka, picklad rödlök

99

Bergets Räkmacka
239
150 g räkor, krispig sallad, dillmajonnäs, pressgurka, ägg och picklad rödlök
Grankottens sommarsallad
268
Varmrökt lax, räkor, lufttorkad skinka, krispig sallad, picklad rödlök, chilidressing, bröd
Steak Sandwich
Ryggbiff, rågbröd, chilimajonnäs, västerbotten

199

Belgisk våffla
Med hjortronsylt och glass

99

Belgisk våffla
Med jordgubbsylt och glass

94

Patronpaket
Öl 50 cl och snaps 5 cl

199 kr

Groggbaren Takterassen
Alla groggar 5 cl flaska samt fritt val av läsk/vatten

135 kr

Barnmeny (i sommar alacarte)
Röding
Med potatismos

159 kr

Biff
Med pommes och skysås

159 kr

Burgare
Med bröd, dressing och pommes

129 kr

Köttbullar
Med potatismos, lingon och sås

99 kr

Bergsmacka
Ost, skinka, inlagd gurka, och picklad rödlök

99 kr

Belgisk våffla
Med hjortronsylt och glass

99 kr

Belgisk våffla
Med jordgubbssylt och glass

94 kr

Vaniljglass
Med chokladsås

69 kr

