Menu
-Take Away-

Beställ på: 044-106200. Telefontider: Tisdag-Lördag från kl. 11:00
Avhämtas på Östra Storgatan 9
När: Tisdag-Torsdag 17:00-20:00 Fredag-Lördag 17:00-22:00
20201105

Tre för 395,En härlig trerättersmeny till ett riktigt bra pris.
Kolla på vår hemsida eller slå oss en signal på 044-106200 för att se
vad som erbjuds för tillfället.

395,-

Förrätter

Toast Skagen
Handpillade räkor, majonnäs, dill, rödlök och citron. En svensk klassiker.			

135,-

Chark & Ostbricka
Utvalda charcuterier tillsammans med goda ostar med fruktkompott, marinerade oliver
samt blomkapris. 				

125,-

Tapastallrik
En trevlig start, lite blandade småtapas som chorizo, lufttorkat kött, sardeller från biscaya,
tonfiskröra med vitlök och kapris samt marinerad blomkål med fetaostcreme.		

165,-

Mozzarella
Buffelmozzarella serverad med en sallad på tomater, rödlök och plocksallad samt
en oregano och sherryvinaigrette.					

115,-

Chips & Löjrom
Friterade potatischips serverade med en röra på syrad grädde, löjrom, rödlök och dill.

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

95,-

Varmrätter

Fisk & Skaldjursgryta
Tomat och saffransdoftande fisk och skaldjursgryta fylld med härliga grönsaker och
serverad med aioli och surdegsbröd.				

175,-

Gräddig Viltgryta
Gräddig viltgryta med skogssvamp och lök, smaksatt med fransk senap, timjan
och serverad med inlagd gurka samt ert val av potatis.			

175,-

Oxkinder
En modern klassiker här på Kippers. Rödvinsbräserade oxkinder serveras med
inlagda smålökar, smörstekt skogssvamp samt ert val av potatis.		

260,-

Minestronesoppa
Höstig minestronesoppa smaksatt med vitlök och rosmarin och proppfylld med fräscha
grönsaker. Serverad med riven parmesanost och surdegsbröd. 			
Lägg till ugnsrostad kyckling.					

120,-

+40,-

Pepparstek
En skiva hängmörad ryggbiff av Black Angus, serverad med husets klassiska pepparsås
med toner av vanilj, cognac & peppar. Serveras med ert val av potatis.		

290,-

Bouef Bourguignonne
Mustig oxgryta med smak av örter och vitlök. Kokt i rödvin med champinjoner,
fläsksida, lökar och morötter. Serveras med ert val av potatis.				

160,-

Fiskgratäng
Härlig gratäng på veckans fisk gratinerad med en kgräddig skaldjurssås, potatismos.
spenat och lagrad ost.						

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

160,-

Varmrätter

Köttbullar med gräddsås
Smörstekta köttbullar med smak av kryddpeppar. Serverade med gräddsås,
rårörda lingon, inlagd gurka samt ert val av potatis..				

160,-

Höstig Pumpagryta
Rostad butternut squash och skogscampinjongryta med smak av timjan och vittvin.
Serverad med stekta kantareller, spenat samt surdegsbröd.				

140,-

Kippers köttbit
Välj din styckdetalj och stekgrad. Den serveras med vitlökssmör, ugnsbakad tomat
samt vår variant av sauce béarnaise slagen på rapsolja och dragon.
Dryckestips: Hereford Reserva Merlot (2951)
Välmarmorerad ryggbiff
Hängmörad oxfilé

Serveras med ditt val av potatis:
Råstekt med vitlök
Rostad gotlandskula
Potatispuré
Pommes Frites

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

290,345,-

Barn (Säljes endast tillsammans med vuxenportioner)

Prinskorv
Stekta prinskorvar serverade med rårörda lingon, senap samt
ert val av potatis.			

80,-

Köttbullar
Smörstekta köttbullar serverade med gräddsås, rårörda lingon och ert val av potatis.

90,-

Ryggbiff
100g hängmörad ryggbiff serverad med husets sauce bearnaise, bakad kvisttomat
samt ert val av potatis. 			

160,-

Efterrätter
Sirap
Knäckig sirapspaj serveras med mörk chokladmousse, sockrade lingon, apelsin
samt nästan flytande vispgrädde.
Dryckestips:dessertvin med lite brända toner t.ex. en banyuls.

120,-

Äpple
”Skånsk äppelkaka” på vårt vis. Karamellkokta äpplen serverade med sockerrostad
kavring, kanderade hasselnötter samt vaniljcreme fraiche.
Dryckestips: Moscatel de setubal är en perfekt kombo till denna dessert.

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

110,-

Rätter för uppvärmning

Mat lagad från grunden utan att tumma på kvalitén!
Våra kockar gör allt från att koka fonden till hummersåsen på riktiga hummerskal
till att veva potatismoset för hand och rårörda lingonen på traditionellt sätt.
Du kommer märka skillnaden!
Maten hämtas kall i rejäla portioner, redo att värmas i antingen micro eller ugn.

Fisk & Skaldjursgryta
Tomat och saffransdoftande fisk och skaldjursgryta fylld med härliga grönsaker och
serverad med aioli och surdegsbröd.				

130,-

Gräddig Viltgryta
Gräddig viltgryta med skogssvamp och lök, smaksatt med fransk senap, timjan
och serverad med inlagd gurka samt rostad potatis.			

130,-

Minestronesoppa
Höstig minestronesoppa smaksatt med vitlök och rosmarin och proppfylld med fräscha
grönsaker. Serverad med riven parmesanost och surdegsbröd. 			
Lägg till ugnsrostad kyckling.					

90,-

+40,-

Köttbullar med gräddsås
Smörstekta köttbullar med smak av kryddpeppar. Serverade med gräddsås,
rårörda lingon, inlagd gurka samt potatismos..				

125,-

Höstig Pumpagryta
Rostad butternut squash och skogscampinjongryta med smak av timjan och vittvin.
Serverad med stekta kantareller, spenat samt surdegsbröd.				

105,-

Bouef Bourguignonne
Mustig oxgryta med smak av örter och vitlök. Kokt i rödvin med champinjoner,
fläsksida, lökar och morötter. Serveras med rostad potatis.				

125,-

Fiskgratäng
Härlig gratäng på veckans fisk gratinerad med en kgräddig skaldjurssås, potatismos.
spenat och lagrad ost.						

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

125,-

