
 
Snacks 

Vedugnsbakad provoloneost med tryffelhonung och saltrostad mandel 
95 kr 

Raggmunksvåffla med lardo, krispig fläsksvål och karamelliserade lingon 
85 kr 

Råbiffstoast med espelettpeppar, syltad tomat och parmesan 
95 kr 

Lufttorkad svensk karré från Rinnevi gård med kaffemajonnäs, sherryvinäger och filokrisp 
95 kr 

 

Tarte Flambeé 

Tarte Flambeé har sitt ursprung i Alsace, Frankrike. Degen, tillskillnad från pizzan, är ojäst 
och det stora fokuset ligger på toppingen. Mycket smak är ledordet. 

 

Rökt sidfläsk, ostkräm, picklad silverlök 
145 kr 

Sotad carpaccio, ramslökskapris, grillad majonnäs och lökglaze 
165 kr 

Sikrom, potatis, västerbottenost, picklad potatis och gräddfil 
175 kr 

Karamelliserad kål, ostkräm, picklad silverlök och lökglaze 
145 kr 

 

Varmrätter 
Isterband med bakad potatis, brynt smör och gulbetor 

195 kr 

Mac n cheese med svampbuljong, brynt smör 
175 kr 

Kålpudding med smörkokt potatis, gräddsky och lingon 
185 kr 

 

Dessert 
Säsongens smulpaj med gräddfilssorbet 

95 kr 

Ostkaka med vispad grädde och blåbärssylt 
95 kr 

Chokladtryffel 
45 kr 



 
 

Öl 
Från Fenix bryggeri 

Fenix Brewery är ett toppmodernt bryggeri i Norrköping. I slutet av 2019 rullade de första ankarna in i de 
nyrenoverade lokalerna och 2020 stod de första ölen redo att avnjutas. 

Namnet har sin tydliga anknytning till Norrköping. Staden har flera gånger härjats av eld och flod men alltid 
rest sig stolt igen, precis som en fågel fenix. 

Bryggeriets namn påvisar styrka, stolthet och tillhörighet till staden Norrköping – som alltid reser sig. 

Pilsner 80 kr 
Blonde Ale 80 kr 
Äppelcider 80 kr 

Lager 80 kr 
Ipa 85 kr 

 

Gästspel från Potum Brewery 
 

Oceans Neipa 90 kr 

 

 

Cocktails 
 

Lychees, man! Lychees 
Lycheefrukt, vodka, citric, honung 

120 kr 
 

Smoking Hot Marg 
Agave, tequlia,reposado, citron, ananas shrub 

125 kr 
 

Lingons on Everything 
Citronvodka, lingon, apelsin, citron 

120 kr 
 

Amaretto sour, but better 
Amaretto, Bourbon, vanilj, citron, äggvita 

120 kr 
 
 

 
Thomas in a nutchell  

Old Tom gin, svart vinbär, valnöt bitters, dry vermouth, lime 
120 kr 



 
 

Little wet one 
Mynta, white rum, bittered greens, lime, clubsoda 

115 kr 
 

Hibiskus hightop 
London Dry gin, hibiscusblomma, syramix, tonic 

115 kr 
 

Sex sells 
Basilika, London dry gin, Strega, Clementine shrub, svartpeppar, citron 

125 kr 
 

Not an old fashion, not a Martini 
Aquavit, vit cacao, dry vermouth, orange bitters, citronbitters 

135 kr  
 


