Meny - a la carte
Vi vill erbjuda dig de bästa råvarorna som finns i vår del av Sverige och låter menyn
bestämmas av säsong och tillgång. Se därför menyerna som en indikation om vad
som kan komma att serveras, vi tar oss gärna friheten att ändra i menyerna. Ett
besök hos oss ska kännas enkelt, glatt och personligt.
Välkomna till oss på Restaurang Öland!

Förrätter - 150 kr
Löjrom
serveras med potatisblini, hemgjord färskost, citron, vårlök- & dillsallad
Råbiff
serveras med ramslöksmajonnäs, friterad mandelpotatis, 63°C äggula, kapris & maskrosblad
Vit sparris
serveras med brynt smör, raspad prästost, friterad lök & krasse
Pilgrimsmussla
serveras med sparrispuré, picklade senapskorn, gräslök & dillolja

Varmrätter - 250 kr
Röding
serveras med ramslöksrisotto, grillad sparris, rödbetspulver,
torkad ostronskivling & smörad blåmusselfond på rödvin
Torskrygg
citronrimmad, serveras med potatispuré smaksatt med västerbottenost,
krisp på svartrot, smörad kräftsås samt rivet mandel- & ingefärasmör
Variation på öländskt lamm
serveras med potatisnystan, confiterade morötter, rosmarinsky & ramslökssmör
Grillad biff
serveras med pommes frites, stekfettsmajonnäs, rödvinssås, ugnsbakad plommontomat & vårsallad
Ramslöksrisotto
serveras med grillad sparris, rödbetspulver, krisp på svartrot, vårsallad & havtornskaramell

2 rätter - 375 kr
3 rätter - 425 kr

Desserter - 135 kr
Rabarberclafoutis
serveras med rabarberglass, vaniljmaräng, rostad vit choklad & jordgubbar
Sommarbrûléer
Brûlé på jordgubbe med bär- & vaniljkompott
Brûlé på rabarber med chokladflarn & syltade rabarber
Karamelliserad chokladcréme
med bärkompott, vaniljkrutonger & kakaomüsli
Nötfodrad hallonparfait
med frystorkade hallon & saltkaramell
2 st praliner från Öland - 39 kr
Barnglass med chokladflarn & bär - 75 kr

Barnmeny - 75 kr
Fyra Kravmärkta pannkakor
med sylt och grädde
Kycklingbröst från Öland
med pommes frites, rödvinsås, ramslöksmajonnäs & ugnsbakad plommontomat
Barn a la carte
Vi serverar även vår a la carte-meny i
barnportioner till halva priset.

Smått & Gott - 185 kr
Ceasarsallad
serveras med krutonger, bacon & havtornskaramell. Välj mellan marinerat
kycklingbröst från Öland eller handskalade räkor

Restaurang Ölands räkmacka
handskalade räkor på vårat eget bröd med skivat ägg från Solmarka Gård,
hemgjord majonnäs, gurka, citronklyfta, tunt skivad rödlök & ugnstorkad tomat

Restaurang Ölands hamburgare
på högrev från Mysinge Gård med emmentalerost, syrad lök, grillad saltgurka, små tomater,
srirachamajonnäs, coleslaw, bröd & pommes frites

Baren tipsar!

Är du allergisk?

KackelBryggeriet
Lager eller Brown Ale
33 cl - 79 kr

Fråga oss gärna
om innehållet i
maten.

Hendricks GT
Hendricks gin,
Schweppes premium tonic,
gurka, svartpeppar
4 cl - 106 kr

