FÖRE MATEN - CHARKUTERIER - OSTAR - SNACKS
Linderödssalami - Alex chark 35 :Salami piccante - Ventricina 35 :-

”TVÅHUNDRINGEN”

Coppa - Alex Charkuteri 35 :Bresaola - Punta D´Ancaa 40 :-

Svårt att välja?

Ost & charkuterier för två

Lufttorkad grisbog - Alex chark 35:Svensk lufttorkad skinka 24 månader 35 :-

Herrgård lagrad 30 månader 35 :Österlen ädel blåmögelost från Vilhelmsdal 45 :Sigvard rödskägg, kittost från Vilhelmsdal 45 :Alpost 36 månader från Skånemejerier 40 :Äpplekompott 20 :Surdegsbröd & smör 20 :- / person

Gröna Oliver ”NOCELLARA DEL BELLICE” 40 :Marinerade oliver 40 :Saltrostad Marconamandel

40 :-

Cheesefritters med rosmarinhonung 50 :Chips på vit sötpotatis och hot holiday 55:Kolgrillad kyckling på spett, lardo och kinesisk gräslök 75 :Soppa på ramslök och nässla med vaktelägg 75 :Grillad gurka, lättrökt grädde och kvabbsorom 75 :Rillette på utegris. Senap, bröd och persilja 65 :-

Allergisk? Fråga personalen..

RÄTTER
Tartar på oxinnanlår, poppad quinoa, kräm på vilda lökar och
snabbpicklad gurka
130/200 :-

Kolgrillad pluma, smashed rattepotatis, ezme, yoghurt och grillat
pitabröd penslat med vitlöksmör
250 :Smörstekt torsk, rökig brandad på mandelpotatis, skum på
havskräfta, ramslök och rapsskott
275 :Potatiskroketter fyllda med shiitake och confiterad lök. Brynt
broccoli, kinesisk gräslök, dillolja och baba ganoush
175 :SÖTT
Frusen choklad, saltkola och kanderade jordnötter
75 :Blodapelsinglass smaksatt med vanilj, chokladfudge och maräng
75 :-

”FEMHUNDRINGEN”
Lämna ditt öde i våra kockars händer.
En meny i 8-10 serveringar
som delas kring bordet
och serveras därför
endast till hela sällskapet

500 kr

PIZZA ERIKSTORP

Margarita
Tomatsås, lagrad ost & mozzarella.
120 :Formaggio
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella & gorgonzola
130 :Amandine
Bechamel, lagrad ost, rosmarin, vitlök och potatis
130 :Stracciatella
Tomatsås, stracciatella från La treccia, olivolja & svartpeppar
140 :Getost
Bechamel, getost, honung, syltad rödlök, valnötter &
svartpeppar.
150 :Tartar
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella inlagd lök & grovmalet
oxinnanlår
160 :CHARKPIZZOR
Tomatsås, lagrad ost &
mozzarella.
KALLRÖKT SKINKA - 120 :COPPA - 150 :SALAMI - 150 :SALAMI PICCANTE 150 :NDUJA - 150 :BRESAOLA - 160 :GLUTENFRIAPIZZOR + 40 :-

”TREHUNDRINGEN”
Utvalda snacks, pizza och en kula
läskande sorbet.

300 kr

