Dagens lunch V.13 kl 11:30 – kl 14:00 Pris : 175 sek
2 rätter + kaffe

Måndag

Förrätt : Rostad broccoli, tomat, parmesan och solroskärnor
Huvudrätt : Lammfärsbiffar med spiskummin, tomat, basilika smör och oliver
Vegetariskt alternativ : Kikärtsbiffar

Tisdag

Förrätt : Avokado med groddar chili och mandel
Huvudrätt : Grillad lax med sellericreme, bakad palsternacka, morotscrudité och
ljummen citronette
Vegetariskt alternativ : Marinerad och mjuk bakad spetskål

Onsdag

Förrätt : Rostade rotfrukter och senapsvinägrett
Huvudrätt : Grillad flankstek med potatisgratäng, vitlöksstekta champinjoner,
haricot verts och rödvinssky
Vegetariskt alternativ : Grillad halloumi

Torsdag

Förrätt : Brie, päron och nötter
Huvudrätt : Marinerad majskyckling med rostad kycklingsky, karamelliserad lök
emulsion och parmesan
Vegetariskt alternativ : Friterad fetaost

Fredag

Förrätt : Grekisk sallad
Huvudrätt : Biff Strindberg med potatispuré, semitorkad tomat,
haricot verts och rödvinssky
Vegetariskt alternativ : Grönsak och svamp biffar

Naturligtvis erbjuder vi även à la carte

Starters
Toast Skagen - räkor, löjrom, citron, dill
Toast Skagen - shrimps, bleak roe, dill
185 (1,2,3,4,7,10,12)
Caesarsallad – grillad majskyckling eller grillad halloumiost,
parmesan, krutonger
Caesar salad - grilled chicken or grilled halloumi cheese, parmesan, croutons
½ 115
1/1 175 (1,3,4,7,10,12)
Caesarsallad - räkor, parmesan, krutonger
Caesar salad - shrimps, parmesan, croutons
½ 135
1/1 195 (1,2,3,4,7,10,12)

Classics
Björks köttbullar - gräddsås, pressgurka, rårörda lingon, potatispuré
Björks meatballs - cream sauce, pickled cucumber, lingonberries, potato purée
185 (1,3,7,9,12)
Björks högrevshamburgare - sidfläsk, cheddar, inlagd lök,
rostad vitlöksmajonnäs, saltgurka, pommes frites
Björks chuck roll burger - bacon, cheddar, pickled onions, roasted garlic mayo, gherkin, fries
199 (1,3,7,10,12)
Steak minute - rödvinssås, vitlökssmör, tomatsallad och pommes frites
Minute Steak – red wine sauce, garlic butter, tomato salad, fries
215 (7,9,12)
Vegansk burgare – grillad svamp, inlagd lök, citron & gräslöksdressing, pommes frites
Vegan burger – grilled mushroom, pickled onion, lemon & chives dressing, fries
199 (1,6,10,12)
Lättrimmad torsk – brynt smör, räkor, pepparrot, citron, potatis
Lightly-cured Cod – browned butter, shrimps, horseradish, lemon, potatoes
215 (2,4,7)

Something Sweet
Vispad hallonpannacotta – lakritsglass, mintmaräng, rostade pecannötter
Whipped raspberry pannacotta – liquorice ice-cream, mint meringue, roasted pecan nuts
100 (3,7,8)
Dagens hemgjorda glass/ sorbet
Homemade ice cream/sorbet
40 (3,7)
Tryffel
Chocolate truffle
30 (7)

Allergens
(Food safety is a top priority at Björk, each allergen is marked with a number in the list below. Please review

the specific menu items for more information)

1. Gluten/Gluten, 2. Kräftdjur/Crustaceans, 3. Ägg/Egg, 4. Fisk/Fish,
5. Jordnötter/Peanuts (E220-224, 226-228) 6. Sojabönor/Soybeans(E322), 7. Mjölk/Milk, 8. Nötter &
Mandel/Nuts & Almonds, 9. Selleri/Celery, 10. Senap/Mustard,
11. Sesamfrön/Sesame seeds, 12. Svaveloxid & Sulfit/ Sulphur dioxide & Sulphite,
13. Lupin/Lupin, 14. Blötdjur/Mollusc

