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Välkomna till oss på Restaurang Öland!

Välkommen till oss!

Förrätter - 175 kr
Löjrom
med rostad brioche, bakad gräddfil & rödlöksmarmelad
Kalvcarpaccio
med pankofriterad kalvbräss, sveciachips & syrade rabarber
Vit sparris
med lufttorkad västerslättgris, ramslökshollandaise & friterad lök
Friterad alvaroumi
med solmarkabetor, örttapioka, öländsk rapsolja & kapris

Varmrätter - 275 kr
Sotad gös
med mandelpotatispuré, grillad vit sparris, citron vierge,
mandelpotatischips & krasse
Örtbakad slätvar
med råstekta svartrötter, dillrödvinsås, pommes William,
confiterad smålökar & friterad bimi

3 rätter - 475 kr
2 rätter - 395 kr

Varmrätter
- 275
Varmrätter
- 275
krkr
Variation på öländskt lamm
med jordärtskocksgratäng, rosmarinsky, svamp,
sotad lök & bakad beta
Grillad biff
med potatiskaka, smörstekt endive, sparris, friterad lök,
rödvinskaramell & ramslöksmajonnäs
Honung- & getostbakade betor
med rostad vitlökspollenta, picklad pärllök, rostade nötter,
stjärnaniskaramell & rosmarincremé

Desserter - 125 kr
Moussebakelse
på havtorn och blodapelsin, serveras med italiensk maräng & färska bär
Choklad-& lakritsterrine
med rabarbersorbet, syltade rabarber & lakritscrisp
Fläderconsommé
med kokossorbet, granatäpple & rostade kokosflakes
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, rödlök & ugnstorkade småtomater
Restaurang Ölands hamburgare
på öländsk högrev, cheddarost, rökt sidfläsk, sotad saltgurka, sallad, tomat,
sotad lök, ramslökmajonnäs, syrad lök, bröd & pommes frites
Vi serverar våra hamburgare medium-well eller well-done.
Cesarsallad
med krutonger, bacon och havtornskaramell
Välj mellan marinerat kycklingbröst från Öland/ handskalade räkor/ friterad halloumi
Friterad halloumi
penslad med havtornskaramell, rostad mandel, grillad sparris, sotad saltgurka,
ramslökmajonnäs, sallad, tomat, syrak lök, bröd & pommes frites

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

