APPETIZERS
Toast Skagen Halv 165 / Hel 235 		
Prawns in mayonnaise on toast

PRIX-FIXE
MENU

Fransk råbiff med rostat lantbröd Halv 150/Hel 210
French steak tartare with rustic bread
Vit sparrissoppa med löjrom Halv 130/Hel 175
White asparagus soup with bleak roe
Sallad med pankofriterad tonfisk, cashewnötsdressing, mango, chili och
gurka 165
Salad with panko crusted tuna, cashew dressing, mango, chili and cucumber

MAINS

Vit sparrissoppa med löjrom
White asparagus soup with bleak
roe
•
Smörstekt gös med vårprimörer och blåmusselskum
Butterfried pike perch with spring
vegetables and mussel foam
eller/or

VASSA EGGENS

MÖRNINGSKYL

Sallad med pankofriterad tonfisk, cashewnötsdressing, mango, chili och gurka
265
Salad with panko crusted tuna, cashew dressing, mango, chili and cucumber
Smörstekt gös med vårprimörer och blåmusselskum 305
Butterfried pike perch with spring vegetables and mussel foam
Torsk med räkor, ägg, skirat smör och pepparrot 305
Cod with prawns, egg, clarified butter and horseradish

Vi på Vassa Eggen hänger kött själva.
Detta för att kunna kontrollera hela
mörningsprocessen. Köttet har fått
hänga hos oss 28-32 dagar.

KÖTTDETALJER
Entrecôte
800g 990
Serveras för 2 personer
T-bone Steak
(oxfilé och ryggbiff)
Serveras för 2 personer
850g 1290
Svensk ryggbiff
350g 495 (ett tillval)
700g 990 (två tillval)
Serveras med tryffelmajonnäs,
rödvinssås, chipotlesmör
samt ett eller två tillval.
(tillagningstid ca. 1 tim.)

Wallenbergare med potatispuré, ärtor och lingon 245
Veal patty à la Wallenberg with potato purée, green peas and lingonberries
Sotade vårprimörer med pocherat ägg, smörad sparrisbuljong och
potatiskrutong 245
Spring vegetables with butter, poached egg, asparagus broth and potato croutons
Anka à la Orange VE-style, med morot, apelsin och gulbetor 305
Duck à la orange VE-style, with carrot, orange and yellow beets

STEAKS

Nebraska beef 395
Flat iron steak 295
Serveras med tryffelmajonnäs, rödvinssås, chipotlesmör samt ett tillval
Tillval: kokt potatis, potatispuré, pommes frites
Served with truffle mayonnaise, red wine sauce, chipotle butter and a side order
Side orders: boiled potatoes, potato purée, french fries

DAILY SPECIAL
Måndag/Monday
Krispig fläsksida med morot x 2, ärtor och cidersky
Crispy side of pork with carrot x 2, peas and cider jus

Tisdag/Tuesday
Kalvblanquette med dijon- och dragonvelouté och rotfrukter

FIRA
Ostron, Fine de Claire Special
No 3 (David Hevré) 36

Duck à la orange VE-style, with
carrot, orange and yellow beets

•
Rabarberpaj med vaniljglass
Rhubarb pie with vanilla ice cream

Vassa Eggens blodpudding med bacon och äpple 185
Black Pudding à la Vassa Eggen with apple and bacon

10th of April - 13th of April

Vid osäkerhet gällande allergena ämnen
vänligen fråga din servitör

Anka à la Orange VE-style
med morot, apelsin och
gulbetor

Blanquette of veal with dijon- and tarragon velouté and root vegetables

Onsdag/Wednesday
Sotad makrill med potatissallad och dijon- och citrondressing
Blackened mackerel with potato salad and dijon- and lemon dressing

Torsdag/Thursday

NV Henriot, Brut Souverain,
Champagne France 145

Rostad kyckling med pommes frites, tomatsallad, dragon-aioli och
rödvinssky
Roast chicken with french fries, tomato salad, tarragon aioli and red wine jus

Fentimans Victorian Lemonade 52

Fredag/Friday
Långfredag - PÅSKSTÄNGT
Good Friday - Closed

150kr

Förrätt-varmrätt 405
Varmrätt-dessert 370
3-rätter 500			

MEAT
OF THE

WEEK

HÄNGMÖRAD
BIFF
Från de bästa gårdarna på Irland,
har vi hängmörat hela ryggar från
frigående, gräsuppfödda kvigor!
Serveras med tryffelmajonnäs, rödvinssås, chipotlemör samt ett tillval
435

DESSERTS
Rabarberpaj med
vaniljglass 95
Rhubarb pie with vanilla ice cream
Crème Brûlée 95
Crème Brûlée
Glass/Sorbet 45
Ice cream/sorbet
Tryffel 40
Truffle

