Apotekarns Recept
Vi erbjuder Vinpaket för en trevlig gourmet & vinupplevelse!
Tre utvalda viner i halvglas, välj vitt, rosé eller rött 175:175:Apetizers & Smårätter
Utvalda små goda tilltugg sitter aldrig fel
Gourmetchips – Spanska gourmetchips från utvald potatis handfriterade i olivolja, naturligt smaksatta. Välj mellan Original, Chorizo, Tryffel eller Cava 29:29:-

Apotekarns Nötmix – Suveränt goda torrostade nötter med härlig kryddmix. Gott
& nyttigt drinktilltugg 29:29:-

Ölkorvar – Härlig krydda med mycket kött 29:29:-

Apotekarns utvalda Oliver – Godaste oliverna med riktigt tugg & smak 29:29:-

Olivolje provning – Njut av två utvalda olivoljor tillsammans med nybakat
surdegsbröd & havssalt 69:69:-

Gazpacho – En kall tomatbaserad soppa från Spanien som smakar
ljuvligt av vitlök, olivolja, salt & vinäger. Serveras med nybakat
surdegsbröd 59:59:Löjromslyx – Rostade surdegsbaguettskivor med Olivolja & Blomstersalt, toppas med Creme Fraiche & Löjrom
99:99:Grillade jätteräkor på spett – Vildfångade argentinska rödräkor,
mer smak & godare än odlade räkor. Vi grillar dem med olivolja,
Citrongräs & Ingefärs salt, sedan glazar med Chilli jam med Lime &
Ingefära. Serveras med nybakat surdegsbröd
125:125:Chevré Chaud – Surdegs Valnötsbröd med gratinerad Chevré,
Valnötter & Honung på salladsbädd 99:99:Caprese – Färska tomater med Buffelmozzarella, Basilika, Olivolja
& Balsamico. Serveras med nybakat surdegsbröd 99:99:-

Raclette - Njut av en äkta schweizisk tradition! Vi dukar fram ett
raclettejärn och en tallrik med chark, ost, delikatesspotatis &
grönsaker. Ni grillar, smälter ost & njuter av goda smaker vid
bordet. Serveras med nybakat bröd och olivolja.
175:175:-/person – Minst 2 personer

Mera matigt & att njuta länge
Apotekarns Ost & Charkbräda med utvalda favoriter
En av våra populäraste val! Utvalda charkuterier, ostar & annat gott från delikatessdisken, serveras med nybakat surdegsbröd, olivolja, havssalt & Balsamico. 175:175:- Person
Cesare Sallad – Romansallad, 36 mån Parmigiano Reggiano tillsammans med Apotekarns
Ceasar dressing, serveras med våra nyrostade krutonger.
99:99:- Med nygrillad kyckling + 49:49:Parma Sallad – Mixad sallad med Coctailtomater, Gurka, Päron,Gorgonzola, Parma 18
mån, rostade valnötter & vår vansinnigt goda balsamico dressing. Serveras med nybakat
surdegsbröd.
149:149:Kyckling & Hallon Sallad – En smak av sommar med mixade sallad, avocado, grillad kyckling, päron, säsongens frukt, ädelost & vår läckra hallon vinegrette. Serveras med nybakat
surdegsbröd.
149:149:Buffalo, Parma & Nektarin – Mixad sallad med, gurka, Buffalomozzarella & grillade Nektariner rostade Pistagenötter & vår goda Balsamico dressing. Serveras med nybakat surdegsbröd. 149:149:-

Apotekarns Gourmet Pizzor
Vi bakar våra Gourmetpizzor på surdegsbotten & Gourmetketchup i olika smaker. Supertunna, lättätna & fräscha!
Två storlekar: Piccolo/Grande
Rödbeta & Chevré – Rödbets ketchup, rostade rödbetor, getost, rostade valnötter & flytande honung & ruccola 129:129:-/169:/169:Parma & Gorgonzola – Tomat, Parmaskinka, gorgonzola, soltorkade cocktailtomater &
ruccola. 129:129:-/169:/169:Salami & Brie - Tomat, Brieost, salami, soltorkade cocktailtomate & ruccola. 129:129:-/169:
Formaggio Bianco – Finaste Olivolja, äkta Buffel Mozzarella, Chèvre, Nektariner, rostade
Valnötter & Pistagenötter, honung & Ruccola. 129:129:-/169:/169:För avhämtning 99:99:-/139:/139:-

Det lilla goda efter maten
Bella Espresso – Äkta Italienska smaker! Caffe glass från Italien tillsammans med en äkta Espresso! Kan det bli bättre? 49:49:Chokladtryfflar – Handtillverkade tryfflar för chokladälskaren.
Två utvalda ljuvligt goda!
24:24:Chokladsymfoni – Utvalda chokladfavoriter som blir en liten chokladprovning 49:49:-

