M AT S E D E L N YTO RG ET 6
Serveras mellan 17:00 - 23:00
På bordet
Vi bjuder dig på bondbröd, pilsnerkavring, tunt bakat knäcke & vispat smör

SMÅ SERVERINGAR
Assietter och burkar

Chili cheese à la N6 80kr
Friterad italiensk kronärtskocka med örtvinäg rett & brödkrisp 85kr
Torskfritters med dragonaioli 89kr
Kroketter på fläsk med Sean Connery-dipp 80kr
Minipilg rimsmussla med aioli 95kr
Friterade crab cakes med krämig majs, picklad chili & koriander 90kr
Smörstekta franska ankhjärtan med inlagda kantareller, rostad vitlök & örtsallad 78kr
Miniburgare med anklever 95kr
Steam bun med fläsksida, gurkkimchi, koriander & sesamfrön 90kr
Små småländska kroppkakor med fläsk, lingon & brynt smör 75kr

MINITACOS

Avokadotaco med tomatsalsa & koriander 85kr
Taco med rotig rillad Ib erico, getostkräm, rostad lök & koriander 75kr
Tonfisktaco med färskost, sallad, Avrug a & forellrom 90kr
Taco med varmrökt röding, sallad, pepparrotscreme, picklad gurka och rostad lök 90kr

KALLA OCH VARMA FÖRRÄTTER
Vit sparrissoppa med bakat hönsägg och g räslöksolja 95kr
Burrata med g rön sparris, hyvlade rädisor, olivpulver & brödkrisp 155kr
Falafel à la N6 med hummus, tomatsalsa & saltrostad majs 125kr
Blandade charkuterier med Gruyère 165kr
Kallrökt kalvtartar med tomater & dijonnaise 155kr
Kantarelltoast på smörstekt surdegsbröd, löjrom och parmesan 125 / 185kr

Vill du veta exakt vad maten innehåller? Hör efter med kyparen så berättar vi gärna.

M AT S E D E L N YTO RG ET 6
Serveras mellan 17:00 - 23:00

HUVUDRÄTTER

Omelett med riven Cantal, spenat & g rönsallad 155kr
Omelett med pepparrökt makrill, svecia, spenat & g rönsallad 175kr
Lantlig blodpudding med g rillat rökt fläsk, kryddig a äpplen & lingong rädde 165kr
Falafel à la N6 med hummus, tomatsalsa & saltrostad majs 175kr
Entrecôte med vitlökstekta haricot verts, pommes frites och sauce b earnaise 249kr
Meatballs for the people - med gräddsås, potatispuré, rårörda lingon & pressgurka 205kr
Kallrökt kalvtartar med tomater, dijonnaise & pommes 205kr
Grillad tonfiskburgare med salsa fresca, avokado, krabb- & hummermajonnäs,
hot islandsås & pommes 245kr
Rimmad rödingfilé med smör och pernodslung ade primörer samt sparrisskum 235kr
Sallad Nicoise, tonfisk, ägg, sardeller, oliver, rödlök, haricot verts och färskpotatis 220kr
Gravad lax med dillstuvad färskpotatis & citron 175kr
Saltrostad rödb eta med Chevré, syrlig gulb etskräm, söta polkab etor,
& saltrostade valnötter samt tryffelhonungsvinäg rett 195kr

ROTISSERIE

Sallad på Ib erico secreto med Manchego, chorizokrutonger,
tomatvinäg rett, spetspaprika & aioli 190kr
Porchetta med krämig polenta, slung ad spenat,
friterad ostronskivling & rödvinssås 210kr
Krämig pasta linguini med g rillad fransk g årdskyckling,
hyvlad anklever & örtsallad 189kr
Grillade lammracks med rotisseribakad spetskål, cidersenapssås
& rostad vitlökspotatispuré 235kr

LAGRADE OSTAR

3 franska ostar med fröknäckebröd & kvittenmarmelad 119kr/person
En bit ost med fröknäckebröd & kvittenmarmelad 45kr

EFTERRÄTTER

Gammeldags vaniljglass med svenska jordgubbar 110kr
Tiramisu à la N6 95kr
Blåbärspaj med söta smulor & kardemummaglass 95kr
Marängsviss med lättvispad g rädde, chokladkräm, kolasås & nutellaglass 110kr
Creme brulée med vanilj, kanel & apelsin 89kr
Fransk noug at med pistage & mandel 39kr
ETC - Espresso, tryffel & Cognac 140kr
1 kula glass med söta smulor 55kr
Chokladboll med kokos 28kr
Chokladtryffel 28kr

Vi l l d u ve ta e x a k t v ad m at e n i n ne h ålle r? H ör e f t e r m e d kypare n så b e rät t ar vi g ärn a.

