À la carte
FÖRRÄTT – 180 KR
Langos
löjrom, rödlök, gräddfil, citronpärlor, dillolja

Carpaccio
enbärssotad älg, karljohansvampsolja, ruccola, smulad Sveciaost,
rostade hasselnötter, picklade lingon

Getostterrine
syrad lök, ugnstorkad tomat, saltbakad beta, friterade örter,
krutonger, rostad mandel (veg)

VARMRÄTT – 295 KR
Smörstekt gös
potatispuré, blåmusselsås, Julienne, sparris,
dillbakad tomat, friterad schalottenlök

Brynt smörbakad torsk
potatismatta, lättrökt pilgrimsmussla, citronbakade morötter,
sticklök, hummer- & dragonsås

Grillad svensk biff
potatisgratäng, karamelliserad lök, persiljerot, rivet koriander- &
sojasmör, konjakspepparsky

Svenskt ankbröst
Friterad ädelost- & potatisbakelse, saltbakade betor, stjärnanis& portvinssås, körsbärschutney, krasse

Vegetariskt – chili- & korianderstekt tofu
Friterad ädelost- & potatisbakelse, saltbakade betor, persiljerot,
körsbärschutney, sticklök

DESSERT – 130 KR
Variation på nypon med choklad- & mandelbiskvi, bär
Crème brûlée smaksatt med citrus, fruktkompott,
rostad vit choklad

Brownie med karamelliserade popcorn, stjärnanis- & vaniljglass,
minimarshmallows

Praliner från Öland, 2 st – 42 kr

Är du allergisk?
Fråga oss om
innehållet i maten.

3 rätter
495 kr
----------------------

2 rätter
415 kr

Vi vill erbjuda dig de bästa råvarorna som finns i vår del av Sverige.
Vi 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.
Välkommen till Restaurang Öland!

Smått och Gott
Restaurang Ölands räkmacka
på vårt eget bröd med handskalade räkor, skivat ägg, hemgjord
majonnäs, gurka, citronklyfta, tunt skivad rödlök och
ugnstorkade små tomater
195 KR

Grillad svensk hamburgare
bacon, cheddarost, grillad saltgurka, sallad, tomat, rödlök,
BBQ-sås, dijonmajonnäs, bröd och pommes frites
195 KR

Vegetarisk hamburgare
Friterad halloumi, saltgurka, sallad, tomat, rostad lök,
Srirachamajonnäs, aioli, bröd och pommes frites
195 KR

Barnmeny
Köttbullar
potatispuré, gräddsås, inlagd gurka, rårörda lingon
75 KR

Pannkakor
sylt, grädde
75 KR

Barnglass
med chokladflarn och bär
75 KR
Vi serverar även vår à la carte-meny i barnportioner
till halva priset.

