MENY FÖR
Take away & hemleverans

Självklart har vi förståelse för att alla ni gäster
inte har möjlighet eller vill avnjuta maten på plats i
dessa tider. Därför erbjuder vi både
take away och hemleverans.
Menyn hittar ni nedan.

HEMLEVERANS
75 kr (inom Nynäshamns tätort)
Fri hemleverans - vid beställning över 1000 kr
(inom tätorten)
Övriga - enligt överrenskommelse

Förrätt

Toast Kroken
Räkor, majonnäs, rödlök, pepparrot, sikrom, en liten släng av kallrökt lax,
sallad och toastbröd.
155/255 kr
(halv 80g/hel 160g)

Säsongens Råbiff
Svenskt Ytterlår, parmesanmajonnäs, olivolja, ört-& citroncrust samt riven tryffel
149 kr

Pilsnerplatta
Dagens urval av svenska ostar och charkuterier, pickels,
stekt levainbröd och tryffelcrème
155 kr

Rödbetscarpaccio (veg)
Hyvlade rödbetor, saltrostade solrosfrön, ruccola, riven Pecorino
och karamelliserad balsamvinäger
125 kr

Kantarelltoast (veg)
Smörstekt levainbröd, kantarellstuvning, picklad silverlök, krondill och kryddost.
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ALLA GODA TING ÄR TRE...
Toast Kroken
Krokens biff Rydberg
Chokladtryffel

445 kr

Allergier - Glöm inte att informera oss om ni har några allergier vi bör känna till

Huvudrätt
Krokens biff Rydberg
Oxfilé, stekt potatis, ölkokt lök, lökpuré, bakad äggula och dijoncrème.
305 kr

Smörpocherad Hälleflundra
Serveras med rostad blomkålspuré, skummad svampbuljong, stekt svamp,
friterad ostronskivling, syrad blomkål och riven tryffel.
305 kr

Ryggbiff
Svensk ryggbiff, serveras med tomatsallad, parmesanpommes,
gräslöksmajonnäs samt citron-& parmesansmör.
275 kr

Jordärtskockssoppa (veg)
Krämig soppa med stekt svamp, friterad ostronskivling, riven tryffel och dragonolja.
Serveras med stekt levainbröd.
225 kr

MÅNADENS HUSMAN
Viltköttbullar
Köttbullar på svensk hjort, potatispuré, svampsås, rårörda lingon och pressgurka
189 kr

FÖR DE SMÅ
Pasta Bolognese
89 kr

Viltköttbullar
Köttbullar på svensk hjort,
potatispuré, svampsås,
rårörda lingon och pressgurka
89 kr

Allergier - Glöm inte att informera oss om ni har några allergier vi bör känna till

Dessert

Chokladtryffel
35 kr

Vaniljpannacotta
med rårörda havtorn och drömsmul
65 kr

Smaklig spis!

08-520 155 20

Allergier - Glöm inte att informera oss om ni har några allergier vi bör känna till

