CHARKUTERIER - 40 gram
Salami, Naturell - Alex Charkuteri 35 :Coppa - Lufttorkad karré 35 :Ölkorv Black Angus - Friskatorpet 30 :Linderödssvin på ben gran reserva - Alex Charkuteri 65 :Pata negra iberica de bellota gran reserva 150 :Bresaola - lufttorkad oxe - 40 :OSTAR - 40 gram
Herrgård lagrad 30 månader 35 :Hyby blå, blåmögelost från Vilhelmsdal 45 :Sigvard rödskägg, kittost på komjölk från Villhelmsdal 45 :Brieost på pastöriserad getmjölk -

45 :-

Gårdsost från Vilhelmsdal 45 :SNACKS & BRÖD
Gröna Oliver ”NOCELLARA DEL BELLICE” 40 :Erikstorps Levain & smör 20 :- / person
Marconamandlar 50 :Cheese-fritters med rosmarin-honung 50 :Terrin på fågellever och utegris, äpplesenap 50 :Saltgurka med honung och syrad grädde
Kolgrillad gris på spett 50 gram 45 :-

50 :-

Förrätter
Tartar på oxinnanlår, misokräm, rå champinjon & lagrad ost
130 :- / 200 :Kvabbsorom från Borstahusen, stracciatella, citron och röd
rättika
130 :Varmrätter
Bakad kummel, skummig rotselleri, picklat från sommaren &
blomkål
250 :Vildand från Kristianstad, svart vitlök, demi-glace med
portvin, vilda svampar & smörad höstkål
285 :Vintallrik
Köttbullar på Sotnosens Salsiccia, pasta på Ven-durum och
skånsk lagrad paprika
150 :- / 250 :- inklusive 1 glas Asinoi Barbera d’Asti

Dessert
Mandelkaka med plommonsorbet
75 :Glass & sorbet
65 :Creme catalan
85 :Vi reserverar oss för mindre ändringar i meny. Naturen är
levande och det kan spegla sig i våran meny.

PIZZA ERIKSTORP
Kvällens pizza!
Fråga din servitris eller servitör.
Pris: Dagspris
Margarita
Tomatsås, parmigiano reggiano & mozzarella.
Pris: 120 kronor.
Formaggio
Tomatsås, parmigiano reggiano, mozzarella & gorgonzola
Pris 130 kronor
Lill-olas - Innehåller inga animaliska produkter
Jordärtskocka, grönkål & citron
Pris: 130 kronor
Stracciatella
Tomatsås, stracciatella, olivolja, svartpeppar.
Pris 150 kronor
Getost
Bechamel, getost, honung, syltad rödlök, valnötter &
svartpeppar.
Pris: 150 kronor
Carbonara
Bechamel, vispgrädde, panchetta, äggula, Parmigiano reggiano &
svartpeppar.
Pris: 160 kronor
CHARKPIZZOR
Tomatsås, parmigiano reggiano & mozzarella.
RÖKT SKINKA - 120 kronor
COPPA - 150 kronor
SALAMI - 150 kronor
BRESAOLA - 160 kronor
PATA NEGRA 250 kronor

