Snaps - 24 kr/cl

Klassisk Råbiff

Kall inkokt lax

Svenskt ytterlår, betor, kapris, lök, pepparrot, dijon & bakad äggula.
Steak tartare, minced beef, beets, caper, onion, horseradish, dijon & baked yolk.
139/239 kr

Färskpotatis, spetskål, betor, rädisor, honungsvinägrett, ruccoladressing &pressgurka.
Poached salmon, potato, cabbage, beets, radish, honey vinaigrette, arugula
dressing & pickled cucumber.
155 kr

Toast Kroken
Vår variant av toast Skagen, med räkor, dillmajonnäs, rödlök, pepparrot, en
liten släng av kallrökt lax, sallad & toastbröd.
Shrimps, mayonnaise, red onion, horseradish, a small touch of cold smoked
salmon, salad & toast bread.
149/249 kr

O.P. Anderson Klar

En frisk och fyllig kryddighet av dillfrö och citron med
inslag av kummin, anis och fänkål.

O.P. Anderson Petronella
(ekologisk)

Potatispuré, brynt smör & rårörda lingon.
Pan fried herring, potato puree, browned butter & lingonberries.
145 kr

Ett mildare och alkoholsvagare alternativ till traditionell aquavit. Den tydliga kryddningen av kummin
är avrundad med äppelmust som ger en fruktig och
frisk snaps.

Davids luffarmacka

Serveras med tomatsallad, hasselnötter & ruccoladressing.
Cauliflower pie, with tomato salad, hazelnuts & arugula dressing.
145 kr

Nattbakat högrev-& karré, coleslaw, bakad tomat, syrad lök, saltgurka,
plocksallad, luffarpommes & gräslöksmajonnäs.
Pulled prime rib & loin, coleslaw, baked tomato, pickled onion, pickles, salad &
fries.
245 kr

Kyckling, bacon, romansallad, rödlök, kapris, krutonger, parmesan & dressing.
Caesar salad – chicken, bacon, romaine lettuce, red onion, caper, croutons
& parmesan.
155 kr

Fyllig och balanserad kryddighet med tydlig smak
av kummin och inslag av anis och fänkål.

Stekt marinerad strömming

Blomkålspaj (veg)

Caesarsallad

O.P. Anderson

Hallands fläder

Fyllig, blommig och frisk fläderkaraktär med inslag
av kanel, enbär och kummin och en liten sötma.

Skåne Akvavit

Mild kryddighet med smak av kummin och inslag av
anis samt fänkål.

Krokens biff Rydberg

Bäska Droppar

Oxfilé, stekt potatis, ölkokt lök, bakad äggula & dijonkräm.
Beef, fried potato, onion, baked yolk & dijon crème.
305 kr

Fyllig, torr och mycket bitter smak med tydlig karaktär av malört, inslag av pomerans och kanel

Linie Aquavit

Ren, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av kummin, dill, fänkål och pomerans.

Veckans husman

Aalborg Jubilæums Akvavit

Fråga efter dagens alternativ
165 kr

Nyanserad, kryddig smak med liten sötma, inslag av
dill, kummin, koriander och pomerans.

Dessert

För de små

Crème brûlée

Chokladpastej

Vanilj, grädde & råsocker.
Créme brûlée, vanilla, cream & borown sugar.
95 kr

Glass, halloncrisp & nötter.
Baked chocolate with ice cream, raspberry crisp & nuts.
115 kr

Rabarberkräm

Sorbet

Ost

Tryffel

Sorbet ice cream
45 kr

Cheese
45 kr

Chocolate truffel
35 kr

Cheeseburgare med pommes frites

Korv med pommes frites

Citronkaka, inkokta rabarber, rabarberglass.

Cheeseburger with fries.
89 kr

Hotdog with fries.
89 kr

Rhubarb soup with lemon cake, poached rhubarb
& rhubarb ice cream.
105 kr

Espresso, tryffel & husets avec - Espresso, chocolate truffle & avec. - 135 kr

