
The KITCHEN by David
Modern Bistro

 

Nibbles/ Snacks 
45 kr each/styck

 Smoked almonds  Rökta mandlar 
 Parmesan crisps  Parmesanchips  
 Greek mixed olives   Grekisk olivmix
 Chili cashew nuts Chilirostade cashewnötter

Prosecco Piccini, Veneto,     79kr    

A Small Bite Starter  
/Main /to share

Förrätt / Varmrätt / att dela 

  Carpaccio Carpaccio 
 served with rocket, roasted pine kernels,    med ruccola, rostade pinjenötter,   
 sea salt, peppar and lemon        peppar, havssalt och citron

99kr / 189kr 
Piccini chianti toscana ”eko” 2015      79kr 

 

 Surf and turf  Surf and turf 
 Caesar salad Ceasar sallad
 with classic Caesar  med rödräkor, oxfilé, dressing  
 dressing & bacon crunch    och baconcrunch

115kr / 215kr  
Verdicchio ”Villa Bianchi Marche 2015 eko”      85kr

 

                       Italian antipasto Italienskt småplock
 truffle salami, grilled vegetables, tryffelsalami, grillade grönsaker,
 mixed olives, Parma ham,  olivmix, prosciutto,
 Italian cheese and warm focaccia        italiensk ost samt grillad focaccia
            

 109kr / 199kr
 Barbera ”Briccotondo Piemonte 2015      89kr

Classic Bistro 
 Baked filet of cod  Bakad skreitorskfilé 
 with haricots verts, roasted med sojabönor, haricots verts, 
 garlic potato puree and brynt smörcitronette och potatispuré
 lemon brown butter med rostad vitlök

285kr
high altitude chardonnay/Viognier 2015   Mendoza     89kr

Mendoza Torr och frisk med mycket frukt, 
aprikoser, gråpäron och apelsin  

 Grilled beef fillet  Grillad oxfilé 
 with virgin salad, plum tomatoes med jungfrusallad, plommontomat
  and pickled red onions,   och picklad rödlök, 
 béarnaise sauce & french fries bearnaisesås & pommes frites.                         

325kr 
 high altitude Malbec/syrah Mendoza arg, 2016      89kr

 Generöst fruktig, smakrik, mörka bär, plommon, örter
 

 Italian Bistro
 
 Pasta del giorno  Pasta del giorno
 chefs pasta of the day.  dagens pasta med råvaror
 Ask your server. efter säsong.  

195kr

 
Pizza

 All our pizzas are served with Alla pizzor är gjorda på italienska
   our slow cooked  San Marzano  surdegsbottenar och serveras med
 tomato and Fior di Latte sauce vår hemgjorda San Marzano tomatsås 
   (unless otherwis stated) and  och toppas med Fior di latte Mozzaella.
 Neapolitan-style sourdough as a base.  
 We have Gluten free pizzas on request  Vi har även glutenfria pizzabottnar. 

 Pizza del giorno  Pizza del giorno
 chefs pizza of the day.  dagens pizza med råvaror 
 Ask your server.  efter säsong.

155kr
 
 White Pizza Vit pizza 
 with roasted beet and, goat cheese  rostade rödbetor, getost,
 caramelized onions, karamelliserad lök, 
 sunflower seeds and rocket salad solrosfrön och ruccola   

155 kr
Piccini chianti toscana ”eko” 2015      79kr   

 

Street Bistro
 
 Beer batter Fish and chips Fish and Chips på torskfilé 
 served with garden peas,farm fries,  med ärtor, pommes frites, 
 Tartar sauce & Sarsons Vinegar Tartarsås & Sarsons vinäger  

185 kr
 Fullers london Pride 50cl  79kr

 Our Gourmet burgers are made with  Gourmetburgare högrev och bringa
 freshly ground prime beef served with  med briochebröd. Serveras med vår  
 our own in-house ketchup, gherkin and egen ketchup, saltgurka, coleslaw   
 coleslaw on the side and farm fries. vid sidan om & pommes.
 
 NYK double cheese Burger NYK double Cheese 
 with cheddar cheese  Cheddarost, saltgurka

155kr

  Smoked BBQ burger Rökt bbq burger 
 with cheddar cheese, lettuce and med Cheddarost, 
 tomato and our special BBQ sauce tomat och BBQ sås  

170kr
 
 Halloumiburgare Vegetarian burger
 lettuce, pickled red onion and med halloumi, sallad, picklad rödlök
 tomato and truffle mayo tomat och tryffeldressing

155kr
stonebarn Zinfandel, caliFornia, 2012     79kr                    

Sweet Bistro                                                  
To Share or Not to share that is the question.

 Warm Chocolate  Varm fondant
 volcano cake på mörk choklad
 with salted caramel ice cream Varm fondant på mörk choklad,
 and peanut crunch salt karamellglass och jordnötsknäck. 
 

 79kr

 Lemon Posset  Citroncrème
 served with fresh berries med färska bär
 and shortbread biscuits och shortbread

79kr
Moscato d`asti docg Piemonte 10cl  69kr

 Vanilla ice cream  Vaniljglass
 topped with espresso toppad med espresso
 45 kr                                                                            
  Jar of Swedish sweets Burk med smågodis
                                                                        49kr / 95kr

 Chocolate truffle Chokladtryffel
 Chocolate truffles or French macaroons Chokladtryffel eller  franska macarons
  

19kr 

 

If you take the jar home
Om du vill ta hem glasburken
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EY! stop wine-ing!You’ve Got your own menuEY! stop wine-ing!You’ve Got your own menu

BEER is proof that God loves  BEER is proof that God loves  
us and wants us to be happyus and wants us to be happy
”Benjamin Franklin””Benjamin Franklin”  
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Sweden 
Norrlands Djup 50cl 79kr 
6,8% Bocköl, Brödig karaktär med torkad frukt, citrus och  
balanserad bitterhet. 

Höganäs Miss Behave IPA 33cl 6%  69kr
Tydligt humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av passionsfrukt, 
grapefrukt, gräs, ljust bröd och färska örter.

Gotlands Southern Bulldog 33cl 6,7%  69kr
en IPA med bara sydafrikansk humle ger den citrusfruktiga doften  
och smak av mogen apelsin, passionsfrukt och en fin knäckig ton.

beer on tap
Birra Moretti Italy 40 cl 5,5%  59kr 
Välbalanserad smak med inslag av malt.

A ship full of ipa5b 5,8%  65kr
aromer från grapefrukt, melon, citrus och en lätt blommighet.

Månadens öl fråga oss!

US OF A -
Europé and Rest of  
the world
Titan IPA Colorado 35cl 7,1%  79kr
Ett rejält humlebett med toner av ananas och citrus, balanserad av  
en rejäl dos malt. 

Starobrno Baron Trenck 50cl 6%  75kr
Czech republic Fyllig med stor beska och en aning sötma. 

Paulaner Hefe-Weissbier Germany 50cl 5,5% 75kr
Unik, milt uppfriskande med något fruktig smak och ”bouquet”.

Duvel Moorgart Belguim 33cl 8,5%  79kr
Smakrikt öl med syrlig ton och rejäl efterbeska. 

Asahi Super dry Japan 33cl 5,0%  69kr
Maltig smak med inslag av rostat bröd, citrus och majs.

Cocktail and drinks
Predinner drinks  119krPredinner drinks  119kr
Dry Martini, 
1 vermouth, 5 Gin, gröna oliver, kir royal, Bubble, Crème de Cassis. 

Margarita,  
Tequila, Cointreau, limejuice, sockerlag 
old Fashioned,  
Sodavatten, Angostura Bitter, sockerbit, Bourbon, apelsinskiva

negroni,  
Gin, Martini Rosso, Campari Bitter, apelsinskal
Whisky sour,  
Bourbon, citronjuice, sockerlag, äggvita, Angostura Bitter.

The Season Specials  129krThe Season Specials  129kr
French 75,  
Gin, citronjuice, sockerlag, Champagne.
twisted apPle,  
Vodka, apple sourz, kanel, äppeljuice.
amaretto sour,   
Amaretto, vitrum, råsocker, citron och äggvita
esPressotini,  
Shot expresso, vodka, kahlua, is

the richie rich,  
Hendricks, gurka, fever tree tonic and svart pepper

Cider/alkoläsk
Strongbow Torr  59kr
Fyllig smak av mustiga, mogna äpplen. En traditionell brittisk cider
Briska Päroncider  59kr
Fyllig smak av päron med en krispig och frisk syra samt en lång angenäm eftersmak
Briska fläder  59kr 
Äppelcider med smak av Fläder. En tydlig smak av fläderblom med inslag  
av gröna äpplen. Frisk och elegant med en aning syra
Briska månadens smak  59kr
Fråga personalen
The sour project by liquid industries  59kr
Tydlig smak av röd grapefruktmed inslag av blommiga toner och en fin 
avrundning med grönt te och honung. Lång frisk eftersmak (Eko)

alkoholfri öl
Passar bra till Bilkörning och mat!
Nils Oscar Pale Ale o,4 33cl  59kr
Ölet har stark karaktär, trots att det är alkoholfritt och har en f
in beska och arom från humlesorterna Herkules, Mosaic, Citra, Amarillo.
A Ship Full of IPA 33cl  49kr
Maltig med en kraftig markerad humlebeska och angenäm humlearom 
med inslag av grape, melon och citrus. 
Easy rider, 33 cl  49kr
fruktig humledoft med inslag av citrus, fläderblomma, litchi och passionsfrukt. 
Melleruds Pilsner Eko 0,5 33cl  49kr
Finstämd maltighet och toner av humle-aromatisk blommighet. 
Birra Moretti zero 33cl  49kr
Äkta italiensk lager som passar utmärkt till det italienska köket. 

Cider / Läsk
Briska cider, olika sorter  49kr
Fråga personalen

Pellegrino 25cl  35kr

Äpplemust Sverige, 25 cl  49kr

Lättöl, 33 cl  35kr 

Cola, cola zero, fanta, sprite  35kr

Kaffemeny
Enkel espresso  27kr
Dubbel espresso  37kr
Bryggkaffe (Krav)  32kr
Te  29kr
Cappuccino  37kr
Latte  37kr

ENGLAND
Fullers Black Cab 50cl4,5%  79kr 
Fyllig smak av mörk choklad och kaffe med en lång eftersmak med 
rostad mältad havre. 

Fullers ESB 50 cl 5,9%  79kr
Stor beska. Smakrikt öl med ton av knäck och mörkt bröd. Lång efter-
smak.

Fullers London Pride 50cl  4,7%  79kr
Maltig och brödig med medelstor beska och inslag av humle. 

Beavertown Gamma Ray 33cl 5,4%  69kr  
en riktigt juicy tropisk öl med massor av humle och fruktarom. 

Newmarket (Nyköping) 
Nils Oscar pale ale 33 cl 6,7 %  69kr
Fruktigt, humlearomatiskt öl med viss knäckighet och medelstor  
beska, inslag av apelsinskal och ananas.

Nils Oscar Södermalmspilner 50cl 5%  79kr
ett riktigt fint och maltigt lageröl med den rätta balansen.

Nils Oscar God lager 50 cl 5,3 %  75kr
Maltig, något humlearomatisk smak med inslag av honung, knäck,  
örter och ljust bröd.


