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

SOMMARMATSEDEL NYBROGATAN 38
SERVERAS ALLA DAGAR FRÅN 11:00 

SMÅ TACOS
råmarinerad TONFISK chilimajonnäs, sojapärlor och koriander 95

ANKLEVER macadamianötskräm, karamelliserade nötter och sherryglace 115
smörstekta KANTARELLER med västerbottenskräm och gräslök 115

SMÅ OCH MINDRE SMÅ SERVERINGAR
GRÖN GAZPACHO med gurka, fläder, fetaost och rostad pistage 95

 40 gr PATA NEGRA jamon de bellota iberico 48 månader 165
grillad GRÖN SPARRIS med ramslöksmajonnäs, rostad mandel och riven parmesan 125

LÖJROMSCHIPS med smetana och gräslök 145
piscomarinerad CEVICHE med tonfisk, pilgrimsmussla, krispig silverlök, jalapeño och örtsallad 155

OSTRON FINE DE CLAIRE med klassiska tillbehör: halvt dussin 125, dussin 225 
en näve RÖKTA RÄKOR med grillat surdegsbröd och aioli 165

vitlöksfrästa KNIVMUSSLOR med pommes frites, aioli och grillad citron 195
parmesangratinerad HUMMER med pommes frites, aioli och grillad citron 265

 

MINDRE ELLER STÖRRE 
DEN STORA SERVERAS MED POMMES FRITES

sotad oxrygg “PELLE JANZON” på toast med löjrom, rödlök, smetana, pepparrot och äggula 215/235
TARTAR på skuren oxfilé med rostade sesamfrön, soja på vårt vis, salladslök, hyvlade rädisor, äggula och krisp 185/235

VECKANS HUSMAN (serveras alla dagar 11-15)
STEAK MINUTE på oxfilé med krispig färskpotatis, choronsmör och konfiterad tomat 165

HUVUDRÄTTER
OMELETT med rökt skinka och italiensk hårdost. serveras med pommes frites och grönsallad 185

N38’S ARANCINIS med portabello och mozzarella, pistagepesto, kronärtskocka, syrad lök, sommarsallad och riven parmesan  185
LERPOTTASILL med brynt smör, hackat ägg, färskpotatis, rödlök, gräslök och dill 175

RÄKSALLAD med krispigt grönt, körsbärstomater, avokado, kokt ägg, citron och rhode island 245
 PASTA BUCATINI med blåmusslor, vitt vin, het nduja, krispig persilja och grillat surdegsbröd 220

CAESARSALLAD med bacon, parmesan, örtkrutonger och konfiterad kyckling 235
vegetarisk CAESARSALLAD med parmesan, grillad halloumi och krispig avokado 235

frasig RÅRAKA med syrad grädde, citron, rödlök, dill och löjrom 235
frasig RÅRAKA med tångkaviar, syrad grädde, rödlök, dill och citron 185

KALVKÖTTBULLAR med krämig gräddsås, potatispuré, picklad gurka och rårörda lingon 195
  ångad RÖDING med färskpotatis, grillad sparris, syrad silverlök, mynta och örtvelouté 250

grillad ENTRECÔTE med pommes frites, bearnaisesås, rödvinssky och marinerade körsbärstomater 250
sesamfriterad TONFISK med marinerad vattenmelon, fetaost, salladslök, limedressing och leche de tigre 265

EFTERRÄTTER
JORDGUBBAR med vaniljglass och grönpepparkaramell 115

krämig mörk CHOKLADGLASS med olivolja och smörstekt baguette 95
CRÈME BRÛLÉE 95

OSTBIT välj mellan comté, bleu d’auvergne eller brillat savarin 65
kvällens GLASS eller SORBET med söta smulor 55

CHOKLADBOLL rullad i kokos 35
CHOKLADTRYFFEL 35


