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

Förrätt

MENY FÖR TAKE AWAY 

Toast Kroken 
Räkor, majonnäs, rödlök, pepparrot, sikrom, en liten släng  

av kallrökt lax, sallad och toastbröd. 
165/265 kr

(halv 80g/hel 160g)

 
Klassisk Råbiff

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

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

(hel serveras med pommes frites och aioli)

Matjessill 
Norröna matjessill på kavring.  

Västerbottenskräm, ägg, rödlök, färskpotatis, brynt smör och dill.  
165 kr

Karintorpstomater (veg) 
Ramslöksmarinerade tomater från Karintorp.  

Parmesankräm, riven parmesan, saltrostade nötter och örtcrust.  
155 kr 

 

Pilsnerplatta
Ett urval av svenska charkuterier och ost.  

Dijonsenap och sellerisalt.  
165 kr

 

 
 

 

 

Kalix Löjrom  
 50g löjrom från Kalix. 

 Silverlök, smetana med brynt smör, citron 
och smörstekt levainbröd.  

650 kr  

Caviar
30g Majestic Oscietra Caviar.  

Silverlök, smetana med brynt smör, citron 
och smörstekt levainbröd.  

795 kr 

Perfe
kt  

för t
vå!



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

320 kr

 

Ryggbiff 
(Serveras från 17.00) 

Svensk ryggbiff, pommes frites, bearnaisesås, Karintorpstomater, rödlök, salladslök  
och rödvinssås.  

310 kr 
 

Röding
Bakad röding, serveras med färskpotatis, sommarprimörer, gurka, fänkål, dill, forellrom  

och citrusskum. 
305 kr 

 

 
Bakad Torsk  

Bakad torsk, serveras med potatispuré, räkor, pepparrot, brynt smör, dill och citron  
315 kr

 

Rostad Blomkål (veg)
Chili- och saltrostad blomkål, färskpotatis, sommarprimörer, rödbetskräm,  

brynt smör, friterad kapris och riven parmesan. 
245 kr 

 
 
 

 FÖR DE SMÅ

 
Toast Kroken

 
Krokens biff Rydberg 

 
Crème brûlée 

535 kr 

KROKENS KLASSIKER 

Bakad Torsk  
med pommes frites & aioli  

115 kr

Korv  
med pommes frites & aioli 

95 kr 

 



Dessert

 
 

Chokladtryffel
 

45 kr 
 
 
 
 
 

Smaklig spis!
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08-520 155 20

SCANNA KODEN FÖR ATT  
ENKELT BESTÄLLA DIN MAT ONLINE


