LÖ JRO M SB AREN

Störrom Carelian caviar

Roe and caviar

Sturgeon caviar

Tångrom

30g

1500

40g

140

40g

165

40g

185

40g

185

40g

265

40g

265

40g

295

Seaweed caviar

Sillrom
Herring roe

Fjällrödingrom
Arctic char roe

Regnbågsrom
Rainbow trout roe

Löjrom från Vänern
Bleak roe from Vänern lake

Löjrom från Bottenviken
Bleak roe from the northern Baltic sea

Löjrom från Kalix
Bleak roe from Kalix

All rom serveras med gräddfil, fintärnad rödlök och
råraka
Served with sour cream, red onion and hashbrown
“På grund av tillgång och dagspriser reserverar vi oss för prisjusteringar
och att all rom ej alltid finns att tillgå.”
“Due to availability and price fluctuations, prices and types of roe might
change during certain periods”

Ostron Fine de Claire

35

Oyster Fine de Claire

Landellstrut med gräddfil och löjrom

75

“Landellstrut” with sour cream and bleak roe

Havskräftor med aioli och grillat vitlöksbröd

235

Langostines with aioli and grilled garlic bread

150 g färska räkor med aioli och grillat vitlöksbröd

daily price

150 g fresh shrimp with aioli and grilled garlic bread

Skagen i korvbröd med rostad lök toppad med löjrom
Shrimp salad “Skagen” in hot dog bun with roasted onion and bleak roe

Smörrebröd med avokado, pocherat ägg och
ramslöksdressing

1/2 80
1/1 160

115

Rye bread “Smörrebröd” with avocado, poached egg and ramson
dressing

Nordisk charkbricka - Dagens urval av ost och chark

175

Nordic charcuterie - today’s selection of cheese & charcuterie

Rombricka 20g Bottenviken 20g gäddrom 20g tångrom

285

Platter of roe 20g Bleak roe Vänern lake, 20g Pike-perch roe, 20g
Seaweed caviar
Serveras med gräddfil, fintärnad rödlök och råraka
Served with sour cream, red onion and hashbrown

ALLT ID I
LÖ JRO M SBAREN

Löjromsbarens råbiff med friterad potatis
Rödbeta, kapris, rödlök och senapskräm
Beef tartare with mustard mayonnaise, capers, beets, horseradish and
French fries

Viltburgare med friterad potatis

1/2 135
1/1 245

180

Karl-Johan majonnäs, sallad, silverlök och västerbottenost
Burger made of game meat with French fries, Karl Johan mayonnaise,
salad, silver onion, Västerbotten cheese

Lykke sallad med vårprimörer och prästostdressing

165

Lykke salad with spring vegetables and “präst” cheese dressing

LÄGG T ILL
Add

Kycklingbröst från Knäred
Chicken breast from Knäred
Varmrökt norsk lax
Smoked Norwegian salmon
Getost från Skärvången
Goat cheese from Skärvången

60

