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 frittata
med västerbottencremé, picklad röd steklök, citronpärlor & dill
Sotad svensk kalvytterfilé
med syltad svamp, rödlöksirap, rostade nötter & friterade potatissticks
Halstrad pilgrimsmussla
med kantarellcremé, jordärtskockschips, gräslöksolja & friterad dill
Rostad pumpasoppa
med tärnat rökt svenskt tuppbröst, vispad färskost & rostade pumpakärnor
Toast på höstsvamp
med grillad lök, syrade solmarkabetor & örtolja (veg)

Varmrätter - 275 kr
Mandel- & västerbottenostbakad slätvar
med bakad rotsellericremé, rökta räkor, brynt smör & friterad blekselleri
Ljummen rökt röding
med kantarellrisotto, dillslungade solmarka betor,
champangekaramell, & torkad svartkål
Snabbrimmad torskrygg
med tryffelpotatispuré, blåmusselsås på rödvin,
smörfräst höstsvamp, lök & grillat rökt sidfläsk

3 rätter - 475 kr
2 rätter - 395 kr

Varmrätter - 275 kr
Pepparstek på svensk oxfilé
med potatisgratäng, konjaksky & sauterad haricot verts
Grillad svensk biff från trakten
med potatiskaka, sotad gul lök, rödvinssås, rökt
oxmärgsmör & friterad purjolök
Örtfärserat öländskt majskycklingbröst
med friterad potatisbakelse, kantarellsås, picklade
solmarkabetor & rostad palsternacka
Inbakad svensk buffelmozzarella
med potatiskaka, rostad palsternacka, sotad gul lök & rödlöksirap (veg)

Desserter - 125 kr
Cremé brülée på persika
med marinerade bär och chokladflarn
Chokladterrine
med chokladdraperade popcorn, marshmallowcremé & vanilyoghurtglass
Äppelpannacotta
med äppelchips, äppelkompott, äppelkaramell & krisp
2 sorters sorbet
med bär, pralin, vanilj & chilisirap
2 st praliner från Öland - 42 kr

Barnmeny - 75 kr
Fyra kravmärkta pannkakor
med sylt & grädde
Barnburgare från Mysinge
med ost, sallad, tomat, färsk gurka, majonnäs samt pommes frites
Barn a la carte
Vi serverar även vår a la carte-meny i barnportioner till halva priset.
Barnglass med chokladflarn & bär

Smått & Gott - 185 kr
Restaurang ölands räkmacka
handskalade räkor på vårat eget bröd med ägg från Solmarka Gård, hemgjord
majonnäs, gurka, citronklyfta, tunt skivad rödlök & ugnstorkade småtomater
Restaurang ölands hamburgare
på öländsk högrev med fetaost,chilihonung, saltgurka, sallad, tomat,
rostad lök, tzatziki, sambal badjak-majonnäs, bröd & pommes frites
Vi serverar våra hamburgare medium-well eller well-done.
Ärtburgare penslad med chilihonung
med fetaost, rostad lök, saltgurka, sallad, tomat, tzatziki
sambal badjak-majonnäs, bröd & pommes frites (veg)
Ceasarsallad
med krutonger, bacon och havtornskaramell, serveras med
marinerat öländskt kycklingbröst/handskalade räkor/grillad halloumi

Baren tipsar!

Är du allergisk?

Negroni

KackelBryggeriet
Lager eller Brown Ale
33 cl - 79 kr

Fråga oss gärna
om innehållet i
maten.

Gin, campari
och röd vermouth
4 cl - 104 kr

