CHARKUTERIER - 40 gram
Salami Naturell - Alex Charkuteri 35 :Coppa - Lufttorkad karré - Alex Charkuteri 35 :Ölkorv Black Angus - Friskatorpet 30 :Linderödssvin på ben Gran Reserva - Alex Charkuteri 65 :Pata negra Iberico de bellota Gran Reserva 150 :Bresaola - lufttorkad oxe 40 :Luftorkad skinka Mangalitca 120 :-

OST & BRÖD - 40 gram
Herrgård lagrad 30 månader 35 :Österlen ädel blåmögelost från Vilhelmsdal 45 :Änglaost vitmögelost från Vilhelmsdal
Gårdsost från Vilhelmsdal 45 :Erikstorps Levain & smör 20 :- / person

45 :-

SNACKS
Gröna Oliver ”NOCELLARA DEL BELLICE” 40 :Erikstorps Levain & smör 20 :- / person
Friterade fläskesvålar med torkad karl-johan 50 :Croquette fylld med anka

50 :-

Saltgurka med honung och syrad grädde

50 :-

Friterat fasanlår jalapenoglaze & vitlök 75 :Toast med gratinerad manchego, pata negra & tryffel 125 :Grillad färskkorv 60 gram med egen senap 50 kr

Bakad potatis med brynt smör & rostad lök 50 kr
Lite större rätter
Steak tartare på oxinnanlår från Friskatorpet,
fläderbärskapris, schalottenlök och egen hot sauce
130 :- / 200 :- inkl dubbel-fritterade pommes frites
Kvabbsorom från Borstahusen, gräddfil, vattenkrasse, första
svenska gurkan & vild pepparrot
130 :Blåmusslor i cider, reducerad grädde & citron
165 :- / 265 :- inkl dubbel-fritterade pommes frites
Rödvinsbrässerad oxkind med mandelpotatis-blanquette,
tryffel & syltade lökar
150 :- / 250 :Brässerad utegris, rotselleri-confi & clara frijs päron,
kyckling demi och rostade korianderfrö
195 :-

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
Alltid vegetarisk - Fråga personalen
Pris: 130 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
NDJUA - 150 kronor
PATA NEGRA 250 kronor

Dessert
Mörk chokladmousse med
blodapelsin, havssalt & vispad
grädde
75 :”Glass au four”
Havtornsorbet, mjölkchoklad och
bränd maräng
75 :Nybakade madeleinekakor 6 st
45 :-

