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 - 175 kr
Löjrom
med gräddfilspannacotta, grillad brioche, finskuren pärllök & citronolivolja
Sotad Mysingebiff
med mild senap, honungsmajonnäs, friterad svamp, västerbottenbakelse & örtolja
Grillad Alvaroumi
med picklade vinterrotfrukter, hjärtsallad & grön ceasardressing

Varmrätter - 275 kr
Smörstekt Torsk
med hummerrödvinssås, vårulle på krabba & spetskål, confiterad beta från
Solmarka samt friterad Amadinepotatis
Grillad Svensk Kalventrecoté
med gratäng på jordärtskocka, portvinssås, bakad rotselleri & sparris
Tryffelrisotto
med confiterade betor från Solmarka, sparris & krassesallad

2 rätter - 395 kr
3 rätter - 475 kr

Desserter - 125 kr
Cremé Brûlée Tarte
med blodapelsinsorbet & nötkrokant
Grillad Romkokt Ananas
med Amarulaglass i ministrutar & chokladbräck
Mousse på Jordgubbar & Rabarber
med lakritskolasås & kapkrusbär (vegansk)
2 st praliner från Öland - 42 kr

Barnmeny - 75 kr
Fyra Kravmärkta pannkakor
med sylt och grädde
Oxpytt
med stekt ägg, rödbetor, sallad & tomat
Barn a la carte
Vi serverar även vår a la carte-meny i barnportioner till halva priset.
Barnglass med vit chokladmüsli & bär

Smått & Gott - 185 kr
Restaurang Ölands räkmacka
handskalade räkor på vårat eget bröd med skivat ägg från Solmarka Gård,
hemgjord majonnäs, gurka, citronklyfta, tunt skivad rödlök & ugnstorkade småtomater

Restaurang Ölands hamburgare
på Öländsk högrev med brieost, nötsalami, syrad lök, saltgurka, tomat, sallad
dijonmajonnäs, bröd & pommes frites
Vi serverar våra hamburgare medium-well eller well-done.

Baren tipsar!

Är du allergisk?

Moscow Mule

KackelBryggeriet
Lager eller Brown Ale
33 cl - 79 kr

Fråga oss gärna
om innehållet i
maten.

Vodka, lime,
gingerbeer
4 cl - 104 kr

