MENY
Inkokt sparris

Vit sparris med citronconfit, ramslökmajonnäs, pistage och smörstekt
brödkrisp.
195 kr

Lobsterroll

Brioche fylld med hummer citronmajonnäs, samt picklad fänkål, dill och
gräslök. Serveras med dill- vinägerpommes, sallad på picklade tomater.
195 kr / 350 kr (förrätt/varmrätt)

Råbiff

Råbiff på malt innanlår från Finns lantbruk (Enviken) sojagravad äggula,
emulsion på rostad lök, picklad silverlök, friterad jordärtsskocka och
gräslöksolja
155 kr / 285 kr (förrätt/varmrätt)

Stenbitsrom

Färsk stenbitsrom med potatiscreme, syrad grädde, picklad gul lök,
kumminost och pommes alumettes
175 kr / 295 kr (förrätt/varmrätt)

Ragu på grön sparris

Grön sparris, cocobönor, murklor och kålrabbi med rökt smörskum,
tryffel och grillad vårlök
245 kr

Lamm

Lamm från Bläsinge slakteri, med potatispure, rostad vitlök, vårprimörer,
syrad och smörad lammsky.
365 kr

Grillad torskrygg

Grillad torskrygg med grönärtspure, sauce vin Jaune, rökt laxrom och
citronkokt svartrot
385 kr

Kvällens styckdetalj

BKvällens styckdetalj av 7:årig Jersey mjölkko från Finns lantbruk
(Enviken) Serveras med kvällens garnityr beroende på detalj.
Dagspris beroende på detalj

Fransk kebab

Grillad kalventrecote med picklad majrova, rostad vitlöksemulsion,
espelettepeppar, grillad baguette och jalapeno
265 kr

Le Parcs Hamburgare

Hamburgare 56 grader i brioche bröd, serveras med karamelliserad
sherrylök, västerbottencreme, tryffelmajonnäs och pommes frites!
255 kr

Efterrätter
Le Parc Mess

Vispad vit- chokladpannacotta, jordgubbar, citronverbena,
maräng, rostad choklad och jordgubbssorbet.
135 kr

Inkokt rabarber

Inkokt rabarber, kardemumma, krossade drömmar och
vaniljglass.
125 kr

Passionsfruktsorbet

Passionsfruktsorbet, dulche de leche, grillad sockerkaka.
115 kr

Crème Brûlée 85 kr
Kvällens glass/sorbet 65 kr

Kaffe
Kaffe
Cappuccino
Espresso

34kr
43kr
37 kr / 41 kr dubbel

Avec
Rom
Plantation Grand Reserve
Plantation Trinidad

25 kr/cl
35 kr/cl

Whiskey
Armorik Classic
Armorik 10 år

35 kr/cl
50 kr/cl

Bowmore 15 år
Highland 12 år
Laphroaig 10 år

32 kr/cl
27 kr/cl
27 kr/cl

Congac
Bossar
Hennessy VS
Jenneau VSOP
Remy Martin XO
Renault Noire

25 kr/cl
35 kr/cl
29 kr/cl
50 kr/cl
42 kr/cl

Calvados
Boulard Grand Solage
Boulard VSOP
Boulard XO

21 kr/cl
35 kr/cl
45 kr/cl

Övrigt
Baileys

23 kr/cl

