BUBBEL | FÖRDRINK
Cava Segura Viudas, Brut Reserva 95.Taittinger Brut Réserve 145.2008 Taittinger Comtes bdb, Champagne 395.-

Aperol Spritz 115.Classic Dry Martini 115.Butlers Gin Tonic 115.-

LES SNACKS
Marinerade oliver 45.Grillat surdegsbröd med örter, kalamataoliver
& vitlöksyoghurt 75.Kroketter med confiterat anklår,
ankleversmör & riven comté 85.Bistrons chark med lagrad ost & tillbehör 225.-

LES ENTRÉES | FÖRRÄTTER
Klassisk Fransk Löksoppa med gruyère 115.Toast Skagen med Kalix löjrom 175.Råraka med Kalix löjrom,
smetana, rödlök & citron 295.Ett halvt dussin Franska sniglar Provencale 155.Liten Ruccolasalad med parmesan, pinjenötter
& sherryvinäger 95.Råbiff Parisienne med äggula, pepparrot,
senapsgrädde, kapris, pickles & dijon 175.Carpaccio på oxfilé, tryffelmajonnäs,
24 mån parmesan, pinjenötter & ruccola 175.-

HUÎTRES | OSTRON
Fine de Claire No:3 40.- /st
Serveras med mignonette & citron

BISTRO | HUSMAN
Tarte flambée med västerbottensost, vårprimörer, rökt forellrom & körvel 155.Salad Nicoise med lättgrillad tonfisk 225.½ Fransk gårdskyckling, potatis-& örtsallad med hasselnötter samt aioli 185.Cheeseburgare på högrev, cheddarost, ölbrässerad lök, pommes frites & aioli 195.Bistrons Isterband, gräddstuvad grönkål, rödbetor, kapris, dijonsenap & potatis 145.Kalvköttbullar med rårörda lingon, gräddsås, inlagd gurka & potatispuré 195.Rimmad lax med dillstuvad potatis, örtsallad, picklad lök & cidersenap 195.-

LES PLATS | HUVUDRÄTTER
Moules frites med aioli 225.PLAT DU JOUR – SE TAVLA FÖR DAGENS RÄTT!

Pocherad torskrygg, räkor, hackat ägg, pepparrot & hollandaise på brynt smör 355.Butlers Fläskfilé med béarnaise, grön sparris, rödvinssky & pommes frites 220.-

Steak Minute, östgötsk ryggbiff, béarnaise, tomatsallad, rödvinssky & pommes frites 265.Pepparstek på hängmörad Östgötsk Oxfile, grönpepparsås med cognac,
confiterade tomater, haritcots verts, potatisgratäng med gruyère 415.Butlers klassiska plankstek på Oxfilé, pommes duchesse, béarnaise,
baconlindad haritcot verts, kryddsmör & bakad tomat 395.Råbiff Parisienne med pepparrot, äggula, pickels, liten grönsallad & pommes frites 285.Grillad Endive, rökta tomater, hasselnötter, tomatconcassé & bränd broccoli VEGAN 225.-

AFTER WORK!
alla dagar innan klockan 18 serveras dessa rätter för 145.-

Butlers Fläskfilé med béarnaise, grön sparris,
rödvinssky & pommes frites
Cheeseburgare på högrev, cheddarost,
ölbrässerad lök, pommes frites & aioli
Kalvköttbullar med gräddsås, rårörda lingon,
pressgurka & potatispuré
Rimmad lax med dillstuvad potatis, örtsallad,
picklad lök & cidersenap

Efter 18,00 serveras dessa rätter till ord pris

EXTRA TILLBEHÖR

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

