
HEMLEVERANS

75 kr (inom Nynäshamns tätort)  
 

Fri hemleverans - vid beställning över 1000 kr  
(inom tätorten) 

Övriga - enligt överrenskommelse 
 

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.



Förrätt

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

 
Toast Kroken

 
Krokens biff Rydberg 

 
Chokladtryffel 

 
 

445 kr 

ALLA GODA TING ÄR TRE...Menypa
ket

Toast Kroken
Räkor, majonnäs, rödlök, pepparrot, sikrom, en liten släng av kallrökt lax,  

sallad och toastbröd.  

155/255 kr  
(halv 80g/hel 160g) 

 

Klassisk råbiff
Svenskt ytterlår, kapris, rödbetor, pepparrot, cornichons, bakad äggula, lök och dijoncrème.  

149/249 kr 
(halv 80g/hel 160g) 

(hel serveras med pommes och aioli)

Pilsnerplatta
Dagens urval av svenska ostar och charkuterier, cocktailkapris, 

marinerade tomater, oliver och fröknäcke.  

155 kr
 

Vit sparris (veg)
Äggula, ramslökshollandaise, friterat rispapper och färsk ramslök.

145 kr
 
 

 
 



Huvudrätt

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

HUSMAN

Månadens 

PASTA  
BOLOGNESE 

 

89 kr 

FÖ
R DE SMÅ

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

305 kr

Halstrad Gös
Smörslungad sparris, färsk vitlök, syrad rädissallad,

riven pepparrot och ramslökshollandaise. 

305 kr
 

Rotselleri (veg)
Ört- och vitlökskonfiterad rotselleri.

Serveras med gurka och fänkålssallad, örtcrust, brynt smör och ramslöksmajonnäs.

225 kr 

Wienerschnitzel 
Friterad klyftpotatis, kapris, ansjovis, vitlökssmör  

och citron.  

189 kr
 

BURGARE
Veckans 

Fråga oss vilken burgare vi erbjuder  
den här veckan!

Serveras måndag-torsdag 179 kr



Dessert

 

 

Chokladtryffel
35 kr 

 

 

Vaniljpannacotta  
med rabarber och pistagesmul.  

65 kr 

Smaklig spis!

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

08-520 155 20

SCANNA KODEN FÖR ATT  
ENKELT BESTÄLLA DIN MAT ONLINE


