
 

 

Är du allergisk? Fråga vår kunniga serveringspersonal så hjälper de dig att undvika allergener.
 

 

 Snacks på planka 
oliver, padrones,  

chark, halloumi, chicharrons  

145 per person 

(min 2 pers) 

3-rätters 
KALIXLÖJROM 

mandelpotatis, silverlök, gurka,  
smör, citron 

 

GRILLBRICKA 

hängmörad biff, hjort tri-tip, fläsksida 

serveras med vår tillbehörsbricka 

 

RABARBER 

hallon, yoghurt, maräng 

 

645 
dryckespaket 425 

 

 

 

OXTARTAR (SV) 

äggula, potatis, lök, 
citron, hasselnöt 

148 

ERLANDSSONS 

HETA RÄKOR 

chili, vitlök, 
focaccia 

145 

 

 

45 

 

DRICKBART 

ERLANDSSONS BLOODY MARY 

vodka, pepparrot, tomat 

5 cl 145 

ESPRESSO MARTINI 

vodka, kaffelikör, espresso 
coldbrew, grädde 

5 cl 145 

MACKMYRA KREATÖR [JIN] 

chili, blodgrape,  
mediterranean tonic 

5 cl 155 

ERLANDSSONS SANGRIA 

härligt läskande med färsk frukt. 
röd, vit eller cava. 

glas 125 

APEROL SPRITZ 

prosecco, aperol, soda, apelsin 

glas 125 

MOCKTAILS 

alkoholfri drink 

68 

 Ett glas bubbel 

 champagne  

125 

 prosecco/cava  

 90 

 

 

 ”RAVIOLI” 

rotselleri, tryffel, 
champinjon, 
ostronskivling 

140 

KALIXLÖJROM  

mandelpotatis, 
silverlök, gurka, 
smör, citron 

185 

 

 

 

 

 

Missa inte specialarna  

på griffeltavlan! 

 



 

 

Är du allergisk? Fråga vår kunniga serveringspersonal så hjälper de dig att undvika allergener.
 

 

 

 

 

ERLANDSSONS  

BURGARE 

jalapeño, slaw, cheddar, 
gurka, pommes, lök 

198 

 

TORSKRYGG 

jordärtskocka, citron 
shimejisvamp, hasselnöt, 
miso, smör 

275 

 

BIFF RYDBERG 

oxfilé, lök, potatis, 
senap, ägg, pepparrot 

 

289 

 

 

Från grillen 
OXFILE 180G 

den ädlaste av nötdetaljer 
(PL) 

325 

ENTRECÔTE 300G 

KLASS 5 

fetare detalj med 
insprängt fett (SV) 

365 

HJORT TRI-TIP 200G 

mör bakre detalj (NZ) 

275 

 

KYCKLINGBALLOTINE 185G 

rullad kycklingfilé (SV) 

225 

KRISPIG FLÄSKSIDA 225G 

fet detalj från grisens sida 
(SV) 

245 

LAMMRACKS 275G 

lammentrecõte på ben (GB) 

275 

 

REGNBÅGE 200G 

filé (sv) 

255 

SPETSKÅL, 

RÖDBETA, & LÖK 

går att få vegansk (SV) 

225 

RYGGBIFF 250G 

KLASS 5 

hängmörad (SV) 

325 

 

CHOKLAD  

banan, kola, macadamianöt 

135 

EN KULA GLASS  

ELLER SORBET 

med smul 

55 

 

psst! glöm inte dessertvin 

BRULÉE 

Vanilj, äpple, kardemumma 

125 

TRYFFEL × 2 

serveras med kaffe &  

4cl rom 

175 

RABARBER 

hallon, yoghurt, maräng  

125 

 

 

Erlandssons 
hängmörade 
Hängmörat i 30 dagar.  

För två personer. 

695 

Så varför hängmörar vi vårt 
kött i minst 30 dagar? 

Det är enkelt. 
Det blir godare. 
Mycket godare. 

Punkt. 

 

Serveras med sju olika tillbehör  


