
MENY FÖR STÖRRE SÄLLSKAP

Family Choice 325
Förrätt: Blandad chark & ost från vår  

välfyllda deli
Varmrätt: Vi fyller på med våra Brooklyn Style 

Pizzor i olika smaker tills alla är nöjda

Officersmiddag
Vår härliga 3-rätters meny där ni kan välja förrätt och varmrätt efter eget 

önskemål. Vid allergier gör vi vårt bästa för att anpassa rätterna åt er. Pris 550

Förrätt
Vinotekets Löjromstoast

Kalix löjrom, smörstekt Levain, syrad lök, crème 
fraîche, citronpärlor, vitlökskrasse

eller
Chark- och Ostplanka

Blandad gourmet-chark & ost med tillbehör

Vi avslutar middagen med 
 en god dessert!

Varmrätt
Kvällens Hängmörade

Serveras med rostad potatis, rödvinssås samt 
bakade primörer

eller
Kvällens Fisk

Serveras med örtstomp på delikatesspotatis, kräm 
på varmrökt lax, brynt smör, jordärtskockschips

eller
Fritters (Vegetariskt eller Veganskt)

Pankopanerat krispigt risottoris serveras med 
bakade rotfrukter, rostad potatis, rotfruktschips 

samt tryffelmayonnaise

Vi har ett litet kök och vill att alla sällskap oavsett storlek ska få en bra upplevelse hos oss.
Därför har vi tagit fram speciella sällskapsmenyer som vi varmt rekommenderar.

Till ditt nästa besök hos oss!
Vår mycket populära Sommelier’s Choice kan vi också servera till större sällskap.  

En upplevelse i både doft, smak och presentation, gärna i kombination med dryckespaket.  
Vår avsmakningsmeny måste dock beställas senast dagen innan för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt.

Trick or Treat 495
Förrätt: Blandad chark & ost från vår  

välfyllda deli
Mellanrätt: Köket väljer det bästa för kvällen
Varmrätt: Vi fyller på med våra Brooklyn Style 

Pizzor i olika smaker tills alla är nöjda
Dessert: Vi avslutar med en god dessert

Dryck hittar du på baksidan



DRYCK

BUBBLOR  
Ett glas bubbel
Cava eller Prosecco, 105

Ett glas Champagne
Extra fina bubblor i glaset, 145

ÖVRIG DRYCK
Cider och annat, både med alkohol och utan
Läsk
Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, 35

Kolsyrat vatten
Mälardalens prisbelönta vatten med kolsyra, 20

Kivik ekologisk äppelcider
Äppelcider med smak av fläderblom, 4,5%, 75

Briska Fläder Alkoholfri
Äppelcider, smak av fläder med vaniljsötma, 0,5%, 50

Alkoholfri Lageröl 
Birra Moretti Zero, 0,05%, 45

Alkoholfri IPA
A Ship Full Of IPA Alkoholfri, 0,0%, 50

Alkoholfritt vin
Fråga personalen om våra alkoholfria viner, 85

Färna SvartVinbär
Svartvinbärsdryck från Färnas ekologiska odlingar, 50

Äppelmust
Hantverksproducerad must från Köpings musteri, 50

ÖL
Självklart har vi även öl, både på fat och på flaska
Cruzcampo Fatöl
Lageröl från Spanien, låg beska, frisk humle, 85

San Miguel Alhambra 1925
Spansk starkare lager, släkt med bocköl, 6,4%, 85

Blue Moon Belgian White
Veteöl i Belgisk stil, låg beska, citrustoner 5,4%, 90

Närproducerad öl från Västerås
Coppersmiths Westerås Premium Lager
Maltig lageröl, inlsag av honung, citrusskal , 5,4%, 80

Coppersmiths Lager Glutenfri
Ljus lager, glutenfri, ekologisk, kalorisnål, 4,8%, 80

Coppersmiths Altbier
Medelmörk Ale, mustigare, måttligt humlad, 5,2%, 85

Coppersmiths Hazy IPA 
Ofiltrerad mustig IPA, 6,5%, 90

Coppersmiths New Westerås Double IPA 
Fyllig, fruktig, humlearomatisk, mjuk beska, 8%, 105

Coppersmiths Intermezzo
Imperial stout Limited Edition, 7.5%, 100

Öl på besök
Fråga personalen vad vi har för kvällen, 90

FLIGHT
Vad är ”Flight”? Det är 6cl vin av tre olika sorter (totalt 18cl), som serveras i Riedel’s 

vinprovarglas. Kan beställas både med röda eller vita viner. Eller blandat.
Om så önskas kan du få det ”blint”; det vill säga att du inte vet vad du har i glasen,  

utan kan själv gissa druva och ursprung.
Flight

3 olika viner i 3 st glas, 150

Sugen på Kaffe eller Dessert?
Be personalen hämta  

vår Dessertmeny


