VECKANS DRINK 129
Fråga din servis om
veckans val.

GLAS CAVA 95

OM VÅR MENY

MELLANRÄTTER

Alla rätter på vår kvällsmeny är mellanrätter
som med fördel kan delas vid bordet för en
bredare smakupplevelse. De flesta gäster
beställer två till tre mellanrätter var.
Vänligen meddela oss vid eventuella allergier
och låt oss veta ifall du har övriga
preferenser.
Vanligtvis kan vi anpassa rätterna därefter.
G = gluten, L = laktos, S = Sojaprotein,
Ä = äggprotein Fr = Frön, N = nötter,
F = fisk, Sk = Skaldjur, M = Mjölkprotein,
Ma = mandel

TRYFFELGRIS

KRISPIG KYCKLING

199

RENYTTERFILÉ
(L, M, N)
Bakad renytterfilè med potatispurè,
björkmarinerad kålrot, chistorrakrisp,
rostade hasselnötter samt lingon- & ölsky.

(L, M, Ä, MA, G) ( Går att få vegansk)
Kronärtskockstempura med vaniljpicklad
rödlök, saltrökta mandlar samt honung- &
västerbottenskum samt smörgåskrasse.

(F, Ä, Fr)
Het & halstrad tonfisktartar med sallad,
picklad mango, sjögrässallad, chilipicklad
majonnäs & kimchirostade sesamfrön.

Elisedjupvik

189

(L, M, Ä,)
Råbiff på svenskt innanlår med
Västerbottenost, inlagd rädisa,
ramslökscremè, picklade senapsfrön &
krispig majs.

KRONÄRTSKOCKSTEMPURA

165

TONFISKTARTAR

139

(L, M)
Friterad eldost med björkolja, picklade
ramslöksbär & jordärtskockschips.

RÅBIFF

MELLANRÄTTER

139

(G, Ä, S, F)
Panerad & friterad kyckling på tortillabröd,
karamelliserad vitkål, umamidressing, rostad
lök & koriander.

ELDOST

Vegetariska och veganska alternativ går att
få vid önskemål. Kontakta oss då gärna i
förväg och meddela detta.

159

(L, M, Ä)
Lökstuvad pulled pork med grädde, vitt
vin, parmesan, friterad grönkål &
tryffelkräm.

Elise - Djupvik

149

MELLANRÄTTER

MELLANRÄTTER

189

PILGRIMSMUSSLA
(G, Ä, Sk, S)
Friterade pilgrimsmusslor med
sojamajonnäs, syltad mango,
jordärtskockschips, persiljekrasse &
dillpulver.

GRÖNMUSSLOR

159

(L, M, G, Sk)
Med bränd grädde, kokos, vitlök, chili &
grillad smörkrutonger på rökt paprika.

BAKAD PURJOLÖK

KONFITERAD ROTSELLERI

119

(N) (Vegansk)
Rökt och konfiterad rotselleri med rostade
hasselnötter, falsk kaviar, björkolja, syltade
granskott & brynt veganskt smör.

(L, M, S, F) (Går att få vegetarisk)
Med grillat smör, krispig kavring,
parenosky & jyllandsrom.

GRÖN PAPAYASALLAD
135

KRISPIG ISBERGSSALLAD
(L, M, Fr) (Går att få vegansk)
Med honungsvinägrett, vindruvor, picklad
jalapeno, rostade solrosfrön & varmt
getostskum.

(N, S, F) (Går att gå vegansk)
Med morot, thaibasilika, mynta, picklad
chili, blancherade böngroddar, krossade
jordnötter & djupvikssky.

139

MAC AND CHEESE 2.0
(L, M, G)
På Västerbottensost, parmesan & engelsk
cheddar med Karl-Johan olja från högtorp
gård.

165

HÄLLEFLUNDRA
(F)
Carpaccio på lättgravad hälleflundra med
avokado-mousse, vinägrett på jalapeno &
libbsticka samt variation på grön & gul
tomat.

Elisedjupvik

139

Elise - Djupvik

109

DESSERT

155

ROM OCH CHOKLAD
(varierande)
Chokladpralin & fyra centiliter Appleton
Estate 12-årig mörk rom.

99

RABARBER
(N) (Vegansk)
Gran-, vanilj- & rosèpeppar-Inkokta
rabarber med kokosskum på yuzu,
kanderade valnötter & ingefärssirap.

99

MUNK
(L, M, G, Ä)
Nyfriterad munk med kolasås på
Karl-Johan svamp, blåbärsglass, puffat
bovete & granolja från Högtorp gård.

FLEXIBEL CHOKLADFUDGE

99

(L, M, Ma)
Med karamelliserad vit choklad, saltrökta
mandlar & björnbärskolli.

CHOKLADPRALIN

39

(dagens urval)

Elisedjupvik

Elise - Djupvik

BARNMENY

DRYCK

79

PANNKAKOR
(G, L, M, Ä)
Pannkakor med sylt & grädde.

SPARKLING TEA
Lemongrass.

LEMONAD

59

BUBBELGUM- DRINK

59

LÄSK

35

89

CHICKEN NUGGETS
(Ä)
Med pommes frites & dressing.

99

KÖTTBULLAR
(L, G, M, Ä)
Med potatismos, gräddsås & rårörda
lingon.

Coca Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta.

KULLA MUST

DESSERT

GLASS

65

55

(L, G, Ä)
Med chokladsås & strössel.

Elisedjupvik

Elise - Djupvik

39

