LA SALADE
Bondsallad

Chèvre chaud

getost, matvete, oliver,
grillade grönsaker, valnötter,
ruccola samt
honung- och dijondressing

friterad getost, betor med tryffelhonung,
pistage och picklade vindruvor 1 1 9 S E K

1/2 Fisk- &
Skaldjursgryta

räkor, majonnäs, brioche, dill, citron,
regnbågslaxrom, lök och pepparrot

1 1 9 S E K HEL 1 8 9 S E K
Löjromstoast

HALV

Räksallad

handskalade räkor, avokado,
blomkål, honung- och dijondressing,
matvete, pepparrot, ägg, lök och
rouille

199 SEK

löjrom, brioche, smetana,
rödlök och citron

Caesarsallad

220 SEK
1/2 Råbiff

kapris, rödbetor, rödlök, äggula,
pepparrot och dijon

lördagar &
söndagar
12 - 16
i brasserie Paris

125 SEK

krutonger, rouille, grädde och parmesan

135 SEK
Le Toast Skagen

LE BRUNCH

friterad kyckling vänd i
parmesansmulor, bacon,
sallad, krutonger och caesardressing

145 SEK

krutonger, rouille, grädde och parmesan
HALV

”sauce hollandaise” med pepparrot, kantareller,
forellrom, körvelslungad gurka
och hasselbackspotatis med dill

235 SEK
Grillad halv
gårdskyckling

”sauce béarnaise”, parmesan,
avokadosallad, nötsmulor och pommes frites

199 SEK
Parisare

nötfärsburgare, brioche, ”sauce béarnaise”,
stekt ägg, spenat, tomat, dijondressing,
friterad lök och pommes frites

179 SEK
Älgköttbullar

serveras onsdag-lördag
Champagne- och lökvinaigrette,
citron och smörstekt toastbröd

169 SEK

Fisk- & Skaldjursgryta

1 3 5 S E K HEL 2 1 0 S E K
med ett glas vitt vin 2 9 2 S E K
Hällstekt laxrygg

Ostron au naturelle

3 9 S E K /st

Parmesanpanerad
fläskschnitzel

tryffelsmör, grillade grönsaker, ruccola,
parmesan och pommes frites

179 SEK
Entrecôte Café de Paris
tomatsallad, café de Paris-smör och pommes frites

29 5 S E K

Les Desserts
Glass & Sorbet

pistageglass, tobleroneglass, rom-russinglass,
vaniljglass, citronsorbet, hallonsorbet

39

SEK

/kula

Crème brûlée
HALV

69

SEK

HEL serveras med citronsorbet

99

SEK

chokladfondant

pepparsås, pressgurka, konjaksrörda lingon,
savojkål och mandelpotatispuré

pistageglass, hallon och lättvispad vaniljgrädde

179 SEK
Råbiff

mandelsavarin

kapris, rödbetor, rödlök, äggula,
pepparrot och dijon
HALV

145 SEK

HEL

99

SEK

varma blåbär, vaniljglass och friterad mandel

99

199 SEK

hel serveras med pommes frites och grönsallad
Vid allergi eller behov av specialkost, vÄnligen fråga oss

SEK

