BUBBEL | FÖRDRINK
Cava Segura Viudas, Brut Reserva 95.Champagne Nicolas Feuillatte, Brut Rèserve 125.Aperol Spritz 115.Bellini 139.Classic Dry Martini 115.Butlers Gin Tonic 115.White Lady 115.-

FÖRRÄTTER | MELLANRÄTTER
Blandade oliver 55.Grillat vitlöksbröd med örter, oliver & tzatziki 75.Liten ruccolasallad med parmesan,
tomat & pinjenötter 85.-

Karl-Johansvampsoppa med
jordärtskocka & äpple 125.½ dussin vitlöksgratinerade
Bourgognesniglar 145.Toast Skagen med löjrom ½ 165.- 1/1 225.30g Kalixlöjrom med smörstekt toast,
smetana & rödlök 275.Grillade scampi med vitlök, chili & persilja 125.Sotad biffcarpaccio med tryffelmajonnäs,
24 mån parmesan, ruccola & pinjenötter 145.-

SALLAD & VEGETARISK
Bistrosallad med örtstekt gårdskyckling, roman, bönor, potatis, 24 mån parmesan & nobisdresing 215.Risotto med Karl-Johansvamp, torkad svartkål & picklad silverlök (VEG) 225.-

VARMRÄTTER
Moules frites, blåmusslor i vitt vin & grädde samt fine fries 235.Smörstekt Gös från Hjälmaren med brynt smör, kapris, betor, rökt sidfläsk & dillslungad potatis 275.Örtbakad Laxsida med sockerärtor, dillvelouté & kokt potatis 220.Tryffelpasta med ostronskivling, tärnad oxfilé, örtgrädde & riven vintertryffel 265.Cheeseburgare på högrev, bringa & lägg, cheddarost, silverlök, saltgurka, fine fries & örtaioli 195.Butlers Fläskfilé med béarnaise, grön sparris, rödvinssky & fine fries 220.Kalvköttbullar med gräddsås, rårörda lingon, pressgurka & potatispuré 195.Biff Rydberg, tärnad oxfilé, confiterad potatis, vinägerbräserad lök, dijonsenap, äggula & pepparrot 295.-

VÅRA KLASSIKER PÅ HÄNGMÖRAT KÖTT FRÅN BJURSUNDS SLAKTERI
PLAT DU JOUR – SE TAVLA FÖR DAGENS RÄTT!

Steak Minute, 180g grillad ryggbiff med tomatsallad, béarnaise & fine fries 265.Pepparstek på 200g grillad oxfilé, grönpepparsås med cognac,
haricots verts & potatisgratäng med gruyère 395.-

BUTLERS PLANKSTEK
duchessepotatis, bakad tomat, baconlindad haricots verts, kryddsmör & béarnaise
Välj mellan: Entrecôte 250g 355.- | Oxfilé 200g 395.-

DESSERT
Vaniljglass med varma hjortron
& mandelflarn 115.Toblerone- & mjölkchokladparfait
rostad mandel, dulce de leche & halloncoulis
95.Crèmé Brûlée 95.Kvällens glass/sorbet 45.Mörk chokladtryffel 45.Saras Mandelflarn 40.-

AFTER WORK!
139.- alla dagar innan kl 18,00
välj mellan:

Örtbakad laxsida med sockerärtor, dillvelouté
& kokt potatis
Butlers Fläskfilé, béarnaise, grön sparris,
rödvinssky & fine fries
Kalvköttbullar med gräddsås, rårörda lingon,
pressgurka & potatispuré
Cheeseburgare på högrev, bringa & lägg,
silverlök, saltgurka, fine fries & örtaioli
Efter 18,00 serveras dessa rätter till ord pris

EXTRA TILLBEHÖR
Fine Fries/Potatispuré 25.Potatisgratäng med gruyère 40.Béarnaise/Örtaioli 20.Grönpepparsås 30.Rödvinssky 20.Rotfrukter 35.-

