Meny - a la carte
Vi vill erbjuda dig de bästa råvarorna som finns i vår del av Sverige och 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.
Välkomna till oss på Restaurang Öland!

Förrätter - 175 kr
Löjrom med Minidosas
smaksatt med dill & västerbottenost, citronklyfta, syrad rödlök och vispad créme fraiche
Carpaccio på Svensk Kalv
med ruoccola, prästost, rostade hasselnötter, tunt skivad schalottenlök samt öländsk rapsolja
Sparris med Lufttorkad Västerslättgris
med brynt smör, raspad peccorino, finhackad lök, samt krisp på öländsk kavring
Getost- & Ramslöksbakelse
med med Sparrissallad, rostade pinjenötter, grillad rödbeta samt rödvinskaramell (veg)

Varmrätter - 275 kr
Halstrad Gös
med friterad potatisbakelse smaksatt med mandel, dill & sveciaost ,
smörad sparris & blåmusselsås samt dillbakad gul morot
Snabbrimmad Torskrygg
med kokt potatis, grillad sparris, räkor, vårlök, grillad citron samt ramslökshollandaisesås
Svensk Majsanka
med ramslöksrisotto, rödvinskokta betor, grillad sparris, rostad mandel samt krasse
Grillad Svensk Kalventrecoté
med pommes frites, smörstekt svamp, lök & spenat serveras med rödvinsås,
ramslöksaioli samt vårssallad
Ramslöksrisotto
med grillad sparris, rödvinskokta betor, vårlök, grillad citron samt vårssallad (veg)

2 rätter - 395 kr
3 rätter - 475 kr

Desserter - 125 kr
Limesuffle
med jordgubbsgranite samt mandel &-misocrumbel
Hallon & Rabarberfromage
med lakritskolasås, vaniljsyltade rabarber & hallon
Brownie
med italiensk maräng, päron & mintsorbet samt torkat päron
Fläderpannacotta
med citronkaka samt smultronsorbet
2 st praliner från Öland - 42 kr

Barnmeny - 75 kr
Fyra Kravmärkta pannkakor
med sylt och grädde
Barnburgare Från Mysinge
med cheddarost, sallad, tomat, färsk gurka med pommes frites samt majonnäs
Barn a la carte
Vi serverar även vår a la carte-meny i barnportioner till halva priset.
Barnglass med chokladflarn & bär

Smått & Gott - 185 kr
Restaurang Ölands Räkmacka
handskalade räkor på vårat eget bröd med ägg från Solmarka Gård, hemgjord
majonnäs, gurka, citronklyfta, tunt skivad rödlök & ugnstorkade småtomater
Restaurang Ölands Hamburgare
på öländsk högrev med Högrev, cheddarost, skivad rödlök, sotad saltgurka ,
sallad, tomat, ramslöksaioli, rökt salsa, bröd & pommes frites
Vi serverar våra hamburgare medium-well eller well-done.
Ärtburgare
penslad med havtorn- & chilikaramell, grillad halloumi, syrad lök, sotad
saltgurka, sallad, tomat, ramslöksaioli, rökt salsa, bröd & pommes frites (veg)
Caesarsallad
med krutonger, bacon och havtornskaramell, serveras med
marinerat öländskt kycklingbröst/handskalade räkor/grillad halloumi

Baren tipsar!

Är du allergisk?

Moscow Mule

KackelBryggeriet
Lager eller Brown Ale
33 cl - 79 kr

Fråga oss gärna
om innehållet i
maten.

Vodka, lime,
gingerbeer
4 cl - 104 kr

