
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 

 Courgette, potato  Zucchini, potatis och 
 parmesan soup parmesansoppa
 with roasted pancetta  med rostad pancetta 

95kr / 175kr 
 Verdicchio, Villa Bianchi, italien, Marche, Umani ronchi,     85kr

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

115 kr / 215kr 
Piccini chianti toscana ”eko” 2015      89kr                            

  Italian antipasto Italienskt småplock
 salamella dolce bastardo, prosciutto, med salami, oliver, prosciutto,
 Italian cheese , warm focaccia,  italiensk ost & ljummen focaccia, 
 mixed olives and apple chili chutney        äpple och chutney.            

 
125 kr start / 230kr share

 Barbera ”Briccotondo Piemonte 2015      89kr

Classic Bistro 
 Poached filet of cod  Pocherad skreitorskfilé 
 with bouillabaisse sauce, med bouillabaissesås, säsongs-
 seasonal vegetables and rouille  grönsaker och Rouille
    

295kr           
high altitude chardonnay/Viognier 2015   Mendoza     89kr  

 Grilled beef fillet  Grillad oxfilé 
 with tomato and red onion salad,  med tomat- och rödlökssallad,
 béarnaise & French fries bearnaisesås & pommes frites                         

335kr 
 high altitude Malbec/syrah Mendoza arg, 2016      89kr

 

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

215kr

 

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.

165kr
 
 White Pizza Vit pizza 
 crème fraiche, beetroot, goat cheese  creme fraiche, rödbetor, getost,
 caramelized onions, roasted karamelliserad lök, rostade
 sunflower seeds and rocket salad solrosfrön och ruccola   

165 kr
Piccini chianti toscana ”eko” 2015      89kr   

 

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

195 kr
 Fullers london Pride 50cl . 79kr

 Our Gourmet burgers are made with  Gourmetburgare högrev och bringa
 freshly ground prime beef with  med briochebröd. Serveras med vår  
 brioche bun served with our own egen ketchup, saltgurka, coleslaw  
 coleslaw on the side and farm fries. vid sidan om & pommes.
 
 Chose between two 100 grams of Välj mellan två 100 grams nötkött
 beef or a plant based burger  eller Plantbaserad burgare.

 Nyk Burger Nyk Burger 
  with pickled red onions, tomato, salad,  med picklad rödlök, sallad, tomat,
 truffle aioli and farm fries   tryffel aioli och pommes.

175kr
  The Kitchen burger  The Kitchen burger
 caramelized onions, salad, tomato,  karameliserad lök, tomat, sallad, 
 cheddar and Dijon sauce.  cheddarost och dijondressing.                    

175kr

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. 
 

 89kr

 Cloud Berry and mascarpone  Hjortron och mascarpone
 panna cotta panna cotta
 with biscotti med biscotti

89kr
Moscato d`asti docg Piemonte  10cl 69kr

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

 Coffee Kaffe
 served with Chocolate truffles med chokladtryffel
 or French macaroons eller franska macarons

45kr 

If you take the jar home
Om du vill ta hem glasburken
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Hazy Bulldog APA 5,7 40cl   69kr
En amerikansk pale ale. Tung humlekaraktär som har både  
en uppfriskande citrusarom och lite tyngre tropisk frukt  
och ananas i aromen. 
Norrlands Djup 50cl  6,8% Bocköl   79kr 
Brödig karaktär med torkad frukt, citrus och balanserad bitterhet.
Höganäs APA 33CL 5,6%   69kr
En bärnstensfärgad, frisk, välbalanserad amerikansk Pale Ale 
med genuin humle och maltarom och lagom brödighet.
Höganäs Four Stroke 6,2% 33cl   69kr
Fruktig smak, mjuk i beskan med inslag av ananas, passionsfrukt och grape-
frukt.
Höganäs Miss Behave IPA 33cl 6%   69kr 
Tydligt humleaomatisk 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 ge en citrusfruktig doft och smak  
av mogen apelsin, passionsfrukt och en fin knäckig ton.
Djupa Skogen, Bottenvikens Bryggeri  
sur öl 33cl, 4,2 %   79kr
Bärig, något syrlig smak med tydlig karaktär av blåbär, inslag av  
björnbär och örter 

US OF A
Founders All Day IPA, Session ale, 35cl, 4,7% 69kr
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av passionsfrukt, 
grapefruktskal och örter
Blue Moon California 35cl 5,4%  69kr 
Frisk, medelfyllig, ofiltrerad wit kryddad med koriander och apelsinskal, 
med en komplex smak och en mjuk finish
Firestone Walker PIVO California 35cl 5,3% 69kr
Balanserat öl med blommiga aromer, kryddiga örttoner och smaker av citrongräs  
och bergamott som avslut
Red Seal Ale North California 35cl 5,4%  79kr 
Smakrikt, aromatiskt öl med inslag av knäck, humle, torkad frukt och pomerans
Hole Devil IPA Pennsylvania 35cl 6,7%  79kr
Tysk malt i kombination med amerikansk humle ger en stor och lång beska med  
något kryddiga inslag. Mandarin, ananas & grapefrukt
Titan IPA Colorado 35cl 7,1%  79kr
Ett rejält humlebett med toner av ananas och citrus, balanserad av en rejäl dos malt
Sierra Nevada Pale Ale Western North Carolina 
35cl 5,6%  79kr
Fruktig, balanserad smak med inslag av aprikosmarmelad, honung, örter, 
ljust bröd och mandarin

Cocktail and drinks
Predinner drinks  119kr
dry Martini, 1 vermouth, 5 Gin, gröna oliver, kir royal, Champagne, Crème de Cassis. 
Margarita, Tequila, Cointreau, limejuice, sockerlag 
old Fashioned, Sodavatten, Angostura Bitter, sockerbit, Bourbon, apelsin skiva
negroni, Gin, Martini Rosso, Campari Bitter, apelsinskal
Whisky soUr, Bourbon, citronjuice, sockerlag, äggvita, Angostura Bitter.

The Season Specials  129kr
French 75, Gin, citronjuice, sockerlag, Champagne.
twisted apPle, Vodka, apple sourz, kanel, äppeljuice.
amaretto soUr,  Amaretto, vitrum, råsöcker och citron äggvita
esPressotini, Shot expresso, vodka, kahlua, is
the richie rich, Hendricks, gurka, tonic and svart pepper.

Cider/alkoläsk
strongBoW torr  65kr
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 säsongens 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)

Alkoholfritt 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 fin 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 33 cl  49kr
Finstämd maltighet och toner av humle-aromatisk blommighet
PaUlaner heFe-Weissbier 0,5 50cl  69kr
Unikt uppfriskande med toner av ananas, grön banan och en finstämd 
balans mellan sött och beskt
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

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 eftersmak 

Fullers India Pale Ale 50cl 5,3% 79kr
Fruktig med inslag av apelsinmarmelad, rågbröd, humle och smörkola

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 33cl 5,5 India Ale  69kr
En IPA i brittisk stil med amerikanska humlesorter som bjuder på en  
arom med drag av härliga, tropiska frukter. 
Nils Oscar Kellerbier 33 cl 5,1 %  69kr
Nyanserad, maltig smak med inslag av ljust bröd, färska örter, honung,  
halm och citrus.
Nils oscar Södermalmspilner 50cl 5%  79kr
Ett riktigt fint och maltigt lageröl med den rätta balansen.
Nils oscar god lager 50 cl 5,3 %  79kr
Maltig, något humlearomatisk smak med inslag av honung, knäck, örter  
och ljust bröd.

Europé and Rest of  
the world
Starobrno Baron Trenck 50cl 6% Czech republic  79kr
Fyllig med stor beska och en aning sötma.
Birra Moretti Italy 40 cl 5,5%  69kr
Välbalanserad smak med inslag av malt.
Mikkeller, Hva Såå!?, Belgien 6,8 % 33cl, 75kr
Kornmalt, havreflingor och humle.   
Paulaner Hefe-Weissbier Germany 50cl 5,5%  79kr
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
Brew Dog Punk IPA 33cl 5,6% Scotland  69kr
Smakrikt, nyanserat, humlearomatiskt öl med påtaglig beska, inslag av grape,
ingefära, fläder och aprikos. 

Kaffemeny
enkel esPresso  27kr
duBbel esPresso  37kr
BryggkafFe (krav)  32kr
te  29kr
caPpUccino  37kr
latte  37kr


