Apotekarns Recept
Vi erbjuder Vinpaket för en trevlig gourmet & vinupplevelse!
Tre utvalda viner i halvglas, välj vi, rosé eller rö 195:Apetizers
Utvalda små godsaker a reta aptlökarna med!
Gourmetchips – Gourmetchips från utvalda potasar handfriterade i olivolja,
naturligt smaksaa 29:-

Apotekarns Nötmix – Suveränt goda torrostade nöer med härlig kryddmix 29:-

Ölkorv – Härlig krydda med mycket kö

29:-

Apotekarns utvalda Oliver – Godaste oliverna Ni smakat!

29:-

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

Smårä&er
Gazpacho – En kall tomatbaserad soppa från Spanien som smakar
ljuvligt av vitlök, olivolja, salt & vinäger.
Serveras med nybakat surdegsbröd
75:Löjromslyx – Rostade surdegsbagueskivor med Olivolja &
blomstersalt, toppas med Creme Fraiche & Löjrom 125:Grillade jä&eräkor på spe& – Vildfångade argennska rödräkor. Vi
grillar dem med vitlök, olivolja & örter. Serveras med nybakat
surdegsbröd
125:Chevré Chaud – Surdegs Valnötsbröd med granerad Chevré,
Valnöer & Honung på salladsbädd
125:La Butata Caprese – Färska tomater med Buﬀelmozzarella, Basilika,
Olivolja & Balsamico. Serveras med nybakat surdegsbröd
125:-

Apotekarns Club Sandwich – Vårt recept på en klassiker. Rostad
surdegslevain, grillad kyckling, röksmakande majonnäs, avocado,
sallad, tomat & rostad Serranoskinka.
Serveras med Gourmetchips.
149:-

APOTEKARNS GOURMETPAKET
Meny erbjudande för små som stora sällskap. Förbokas. Vi följer
säsongens smaker och varierar oss på dea trevliga menypaket.
*Välkomstdrink med aperzers. (Alkoholfri alternav )
*Charkuterier & Ostar med diverse delikatesser, olivolja, nybakat
bröd mm.
*Apotekarns utvalda desserallrik med kaﬀe
Erbjudande 395:*Vinpaket: Tre utvalda viner ( x 5cl) , passande ll maten. 195:-

Mera mat & a& njuta länge
Apotekarns Ost & Charkbräda med utvalda favoriter
En av våra populäraste val! Utvalda charkuterier, ostar & annat go från delikatessdisken, serveras med
nybakat surdegsbröd, olivolja, havssalt & Balsamico.
189:- / person
Lyxig variant med extra ﬁna delikatesser. 249:-/ pers
Cesare Sallad – Romansallad, 36 mån Parmigiano Reggiano llsammans med Apotekarns Ceasar dressing,
serveras med våra nyrostade krutonger. 99:Med nygrillad kyckling + 50:Parma Sallad – Mixad sallad med Coctailtomater, Gurka, Päron,Gorgonzola, Parma skinka, rostade
valnöer & vår vansinnigt goda balsamico dressing. Serveras med nybakat surdegsbröd.
149:-

Kyckling & Hallon Sallad – En smak av sommar med mixade sallad, avocado, grillad kyckling, päron,
säsongens frukt, ädelost & vår läckra hallon vinegree. Serveras med nybakat surdegsbröd. 149:Buﬀalo, Parma & säsongens frukt – Mixad sallad med, gurka, Buﬀalomozzarella & säsongens frukt,
rostade pumpafrö & vår goda Balsamico dressing. Serveras med nybakat surdegsbröd. 149:-

Apotekarns Gourmet Pizzor
Vi bakar våra Gourmetpizzor på surdegsboen & Gourmetketchup i olika smaker. Supertunna,
läätna & fräscha!
Två storlekar: Piccolo/Grande

(För avhämtning 99:-/139:-)

Bloody Mary – Bloody Mary sås, brieost, chilisalami & ruccola 129:-/169:Rödbeta & Chevré – Rödbets sås, ugnsbakade rödbetor, getost, rostade valnöer,
ﬂytande honung & ruccola 129:-/169:Parma & Gorgonzola – Tomatsås, Parmaskinka, Gorgonzola & ruccola. 129:-/169:Salami & Brie - Tomatsås, Brieost, Salami & ruccola. 129:-/169:Formaggio Bianco – Finaste Olivolja, äkta Buﬀel Mozzarella, Chèvre, säsongens frukt, rostade Valnöer,
honung & Ruccola . 129:-/169:Racle&e - Njut av en äkta schweizisk tradion! Vi dukar fram e racleejärn och en tallrik med chark,
ost, delikatesspotas & grönsaker. Ni grillar, smälter ost & njuter av goda smaker vid bordet. Serveras
med nybakat bröd och olivolja. 189:-/person – Minst 2 personer

Det lilla goda eIer maten
ITALIENSKA LYX DESSERTER!
TARTUFO CHOKLAD – Chokladglass med en kärna av Zabaglione
täckt med hasselnöer och kakao. 49:TARTUFO CITRON - Citronglass med en kärna av Limoncellocremé
och ﬁnt hackade maränger. 49:TARTUFO NÖTKROKANT - Hasselnötsglass med en kärna av
chokladsås, dekorerad med karamelliserade hasselnöer och
maräng. 49:PISTAGE DE LUXE – Läcker Pistage och vaniljglass med choklad och
kanderade pistagenöer. 69:SKOGSBÄR DE LUXE – Härlig Yogurtglass med fräscha skogsbär. 69:CHOKLADFONDANT – Ljuvlig mörk Chokladfondant med hallonsås
och frystorkade hallon. 59:MASCARPONE JORDGUBB – Mascarponecremé med chokladbitar
på sockerkaksboen. Toppad med små jordgubbar och
jordgubbssås. 69:TIRAMISU – En äkta Italiensk Tiramisù med smak av Espresso kaﬀe.
69:-

Det lilla goda eIer maten
Bella Espresso – Äkta Italienska smaker! Caﬀe glass från Italien
llsammans med en äkta Espresso! Kan det bli bäre? 59:Chokladtryﬄar – Handllverkade tryﬄar för chokladälskaren.
Två utvalda ljuvligt goda!

24:-

Chokladsymfoni – Apotekarns utvalda chokladfavoriter, en Choklad &
Lakrits symfoni av goda smaker
59:VANILJGLASS MED LAKRITS & OLIVOLJA - Apotekarns kombinaon av
ﬁnaste vaniljglass med Johan Bûlow lakritsgranulat & olivolja.
59:-

