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 Snacks på planka 
charkuterier, ost, marmelad, padrones, oliver 

148 per person  
(minst 2 personer) 

caviar / löjrom 
CAVIAR OSCIETRA ROYAL – ARS ITALICA  

toast, smetana, silverlök 

10 gram   245 

30 gram   545 

50 gram   865 

 

KALIXLÖJROM 

toast, smetana, rödlök, citron, dill  

30 gram   195 

50 gram   245 

 

VODKA 5CL 

belvedere 135 

stolichnaya elit 140 

parliament 125 

 

 

 

TARTAR  

karljohansvamp, tryffel, lök, 
hasselnöt, citron, timjan 

145 

ERLANDSSONS HETA 

RÄKOR 

chili, paprika, vitlök, bröd 
145 

 

DRICKBART 

ROSÉ NEGRONI 

beefeater gin, campari, rosé vermouth, 
apelsinzest 

5 cl 155 

ERLANDSSONS DRY MARTINI 

skagerrak gin, vit vermouth, 
champagnevinäger, ostronblad 

5 cl 155 

ERLANDSSONS GIN & TONIC 

ny spännande variant varje månad  
5 cl 155 

ERLANDSSONS SANGRIA 

härligt läskande med färsk frukt.  

röd, vit eller cava 
glas 139 

APEROL SPRITZ 

prosecco, aperol, soda, apelsin 
glas 139 

MOCKTAILS 

alkoholfri drink                   72 
 

Sugen på något annat? Se vår separata 
drinklista 

 Ett glas bubbel 

 champagne  
145 

 prosecco/cava  
 95 

 

 

 PILGRIMSMUSSLOR 

hollandaise, potatis, kantarell, 
soya, jordärtskocka, smör 

165 

SKOCKA X2  

hollandaise, svamp, lök, 
tångkaviar, jordärtskocka, 
kronärtskocka 

135 

 
 

 

Missa inte specialarna  

på griffeltavlan! 

Förrätter 
 

WAGYU BIFF GUNMA A5+ (JPN) 60 GRAM 

äggula, soya, wasabi 
285 
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pommes, tryffel,majjo, bacon, 
jalapeño, comté 89 

 

 

 

SMASH BURGARE 

cheddar, majonnäs, lök, gurka, 
jalapeño, pommes 

198 

 

TORSKRYGG 

grädde, vitt vin, fänkål, 
forellrom, potatis, gräslök 

295 

 

BIFF RYDBERG 

oxfilé, lök, potatis, senap, ägg, 
pepparrot 

289 

 

Från grillen 
OXFILE 180G 

den ädlaste nötdetaljen (PL) 
325 

ENTRECÔTE 300G KLASS 5  

fetare detalj med insprängt fett 
(SV) 

365 

HJORT TRI-TIP 200G 

mör bakre detalj (NZ) 
275 

 

KYCKLING 195G 

friterad urbenad klubbfilé (SV) 
225 

RYGGBIFF 250GR KLASS 5 

hängmörad ytterfilé (SV) 
275 

LAMMYTTERFILÉ 250G 

ytterfilé med kappa (GB) 
295 

 

HÄLLEFLUNDRA 180G 

filé på odlad hälleflundra 
(NO) 

325 

ROTSELLERI/TOMAT 

FETAOST 

går att få vegansk (SV) 
225 

GRILLBRICKA  

tre detaljer av kökets val 

385 

 

CHURROS 

choklad, dulce de leche 

105 för en / 180 för två 

EN KULA GLASS  

ELLER SORBET 

med smul 
55 

PS.GLÖM INTE 

DESSERTVIN 

BRULÉE 

hjortron, vanilj, kola, rosmarin 
125 

TRYFFEL × 2 

serveras med kaffe &  

4 cl rom 
175 

NYPONSOPPA 

nypon, mandel, vanilj 
125 

 

Desserter 
 

Erlandssons 
hängmörade 
hängmörat i 30 dagar.  

För två personer. 
695 

Varför hängmörar vi vårt kött i 
minst 30 dagar? 

Det är enkelt. Det blir godare. 
Mycket godare. Punkt. 

Varmrätter 
 

Serveras med sju olika tillbehör 

POMMES 

R oya l 
 


