
VILL NI VETA EXAKT VAD MATEN INNEHÅLLER? FRÅGA ER KYPARE SÅ BERÄTTAR VI.

KVÄLLSMATSEDEL NYBROGATAN 38
SERVERAS ALLA DAGAR FRÅN 17:00 

SMÅ TACOS

råmarinerad TONFISK chilimajonnäs, sojapärlor och koriander 85

ANKLEVER macadamianötskräm, karamelliserade nötter och sherryglace 115

CONFITERAT ANKLÅR med tryffelmajonnäs, fikonkompott och friterad lök 95

SMÅ SERVERINGAR

 CHÈVREKROKETTER med sherryglace 90

MAC N’ CHEESE med svart vitlök och parmesan 95

friterade BLOMKÅLSBUKETTER i surdeg med tryffelmajonnäs 75

LÖJROMSCHIPS med smetana och gräslök 145

N38’s VARMRÖKTA LAX med blomkålskräm, löjrom, syrad gurka och brynt-smörpulver 145

HUVUDRÄTTER

OMELETT med lufttorkad skinka, italiensk hårdost. serveras med pommes frites och grönsallad 165

VECKANS OMELETT med kronärtskocka, manchego och gremolata. serveras med pommes frites och grönsallad 185

VECKANS VEGETARISKA: smörstekt gnocchi med pumpakräm, konfiterad portabello, syrad silverlök, pecorino och hyvlad tryffel 185

N38’S FALAFEL med khobezbröd, grön hummus, chili, koriander, granatäpple, spenat och semi-torkad tomat 185

grillat RENINNANLÅR med hasselbackspotatis, rökt gräddfil, konfiterad skogschampinjon, syrad silverlök och tranbärssky 295

 PACCHERI-PASTA med burrata, friterad ostronskivling, tomat och grön parmesanpesto 195

krispig RÅRAKA med syrad grädde, citron, rödlök, dill och löjrom 235

KALVKÖTTBULLAR med krämig gräddsås, potatispuré, picklad gurka och rårörda lingon 195

PLANKSTEK no 1  grillad flapsteak, pommes duchesse, rostad märghollandaise, hyvlad parmesan och krispig svartkål 250

  PLANKSTEK no 2  brödstekt piggvar, pommes duchesse, hummersås, syrad gurka, krispig purjolök och riven tryffel 250

bräserad OXKIND med rostad vitlökspuré, jordärtskocka, salvia och rödvinssås 235

grillad ENTRECÔTE med lardostekta haricots verts, rödvinssky, bearnaisesås och pommes frites 250

N38’s halstrade TONFISK med variation på betor, kastanjekräm, gröna blad och smulad fårost 235

 nordisk BLÄCKFISK med citroninkokt fregula, pistage-aioli, gröna blad och krispig zucchini 235 

TARTAR PÅ HJORT med syrad rödkål, syltlök, kapris, semitorkad tomat, äggula, tryffelmajonnäs och riven manchego 225

SERVERAS MED POMMES FRITES

EFTERRÄTTER

 CHOKLADTRYFFEL 35  

CHOKLADBOLL rullad i kokos 35

RÅBOLL på dadlar med kokos, hasselnnötter, mandlar och choklad 35


