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Välkommen till Restaurang Öland!

Förrätter -- 175
Förrätter
175krkr
Löjrom Löjrom
med frittata

Västerbottencrème,
steklök,
med rostad
brioche, bakadpicklad
gräddfilröd
& rödlöksmarmelad
citronpärlor och dill
Kalvcarpaccio

Pepparrökt svensk biff
med pankofriterad kalvbräss, sveciachips & syrade rabarber

Svamp- och ostbakelse, syrade primörer och Dijonmajonnäs
Vit sparris

Toast
på krämig
höstsvamp
med lufttorkad
västerslättgris,
ramslökshollandaise
& friterad lök
Med grillad lök, syrade betor och örtolja

Friterad alvaroumi
med solmarkabetor, örttapioka, öländsk rapsolja & kapris

Varmrätter - 275 kr
Varmrätter - 275 kr
Gös
Potatispuré, blåmussel-, dill- och rödvinssås, sauterade betor
gösschalottenlök
lök, spenat ochSotad
friterad
med mandelpotatispuré, grillad vit sparris, citron vierge,
mandelpotatischips & krasse

Grillad ljummen tonfisk

Friterad potatis, grillad lime, sparris, rostad paprikaaioli,
Örtbakad
slätvar
ponzumajonnäs, syrad
koriander
och chilirotfrukter
med råstekta svartrötter, dillrödvinsås, pommes William,
confiterad smålökar & friterad bimi

3 rätter - 475 kr
2 rätter - 395 kr

Varmrätter
275
Varmrätter - -275
krkr
Svenskt majsankbröst
Kantarellrisotto, apelsinglacerade morötter,
stjärnanissås och krasse

Grillad svensk oxfilé
Potatisgratäng, pepparskysås, tärnat rökt sidfläsk, haricotsverts och primörer

Vegetariskt – Halloumi
Svamp- och löktortilla, grillad sparris, ugnstorkade små tomater,
friterad schalottenlök och rostad paprikacréme

Desserter - 125 kr
Vaniljtarte
Färska bär, äppelsirap och söta krutonger

Hallon-crème brûlée

Bärkompott och lakritschokladflarn

Brownie

Brynt smörglass, vispad grädde och bärkaramell

2 st praliner från Öland
42 kr

Barnmeny
kr kr
Barnmeny- 75
- 75
Fyra kravmärkta pannkakor
Med sylt och grädde

Barnburgare
Från Mysinge med ost, sallad, tomat, färsk gurka
med pommes frites samt majonnäs

Barnglass

Chokladflarn och bär
Vi serverar även vår À la carte-meny i barnportioner, till halva priset.

Bistro - 185 kr
Restaurang Ölands räkmacka
På hembakat bröd med handskalade räkor med skivat ägg, hemgjord majonnäs,
gurka, citronklyfta, tunt skivad rödlök och ugnstorkade små tomater

Öländska ostar
Med två sorters knäckebröd, lök- och rabarberchutney,
blekselleri, paprika, jordgubbs- och chilisylt

Grillad hamburgare
På öländsk högrev, cheddarost, saltgurka, sallad, tomat, syrad lök,
rökt dressing, coleslaw, bröd och pommes frites

Vegetarisk hamburgare
Friterad halloumi, saltgurka, sallad, tomat, syrad lök,
rökt dressing, coleslaw, bröd och pommes frites
Är du allergisk? Fråga oss om innehållet i maten.

3 rätter - 475 kr
2 rätter - 395 kr

Varmrätter
275
Varmrätter - -275
krkr
Svenskt majsankbröst
Kantarellrisotto, apelsinglacerade morötter,
stjärnanissås och krasse

Grillad svensk oxfilé
Potatisgratäng, pepparskysås, tärnat rökt sidfläsk, haricotsverts och primörer

Vegetariskt – Halloumi
Svamp- och löktortilla, grillad sparris, ugnstorkade små tomater,
friterad schalottenlök och rostad paprikacréme

Desserter - 125 kr
Vaniljtarte
Färska bär, äppelsirap och söta krutonger

Hallon-crème brûlée

Bärkompott och lakritschokladflarn

Brownie

Brynt smörglass, vispad grädde och bärkaramell

2 st praliner från Öland
42 kr

