
RING OSS VID FRÅGOR OM ALLERGENER 08-662 33 22

LUNCHMATSEDEL NYBROGATAN 38
SERVERAS VARDAGAR 11:00 - 15:00

DAGENS ANRÄTTNING

SE ORDINARIE LUNCHMENY FÖR DAGENS UTBUD

KOSTAR ALLTID 135 KR

FÖRRÄTTER

CHÈVREKROKETTER med sherryglace 90

krispig KRONÄRTSKOCKA med chilimajonnäs 85

LÖJROMSCHIPS med smetana och gräslök 145

HUVUDRÄTTER

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

VECKANS OMELETT se ordinarie lunchmeny! 185

VECKANS VEGETARISKA: se ordinarie lunchmeny! 165

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

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

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

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

CHÈVRE CHAUD med variation på betor, honung- och chilirostade valnötter och liten gårdssallad 210

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

krispig RÅRAKA med syrad grädde, citron, rödlök, dill och ditt val av FORELLROM eller TÅNGKAVIAR 185

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

SESAMPANERAD TONFISK med het majonnäs, gulbetor, sojabönor, lite krisp, soja och brynt smör 235

 konfiterat LAMMLÄGG med siciliansk caponata på aubergine, kvisttomat, selleri, oliver och kapris med krutonger och friterad gremolata 225

SALLADER

krispig RÄKSALLAD med dill- och pepparrotsdressing, morot, tomat, gurka, röd lök, ägg, fänkålscrudité och avokado 235

grillad BIFFSALLAD med rostad lök, syltad lök, champinjoner, morot, krutonger, italiensk hårdost, rödvinssky och avokado 245

VEGETARISK CAESARSALLAD med parmesan, grillad halloumi och krispig avokado 235

CAESARSALLAD med bacon, parmesan, örtkrutonger och konfiterad kyckling 235

EXTRA GOTT VID SIDAN AV

POMMES FRITES 35  /  en liten GRÖNSALLAD 35

liten TOMATSALLAD med basilika och rödvinsvinäger 55    /   TRYFFELAIOLI eller DIJONNAISE 20

EFTERRÄTTER

CHOKLADBOLL med kokos 35  /  TRYFFEL av mörk choklad 35

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


