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Laivaravintola Svarte Rudolf
À la Carte

Förrätter och sallader
1.

Tre lökars sniglar

(L, G*)

10,90

Vit-, röd- och vårlök kryddade sniglar och båtens bröd

2.

Ginmarinerad lax

(L)

11,40

Inlagda grönsaker, citronmajonnäs, tonic-gel och maltbröd crumble

3.

Laxsoppa (L, G*)

10,50/15,50

Skärgårdsbröd

4.

Fruktig kyckling-getostsallad

(LL, G*)

10,50/17,60

Stekt kyckling, getost , färsk sallad, tomat och gurka, färska frukter.
kryddig apelsinkompott,pinjefrö och båtens bröd

5.

Fruktig getostsallad (LL,G*)

9,20/15,60

Färsk sallad, kryddig apelsinkompott, färsk sallad, tomat, gurka, färska
frukter, pinjefrö och båtens bröd

6.

Lax-Caesarsallad

(L)

10,50/19,40

Kallrökt lax, caesarsås, parmesan, krutonger, färsk sallad och båtens bröd

7.

Kyckling-Caesarsallad

(L)

Stekt kyckling, caesarsås, parmesan, krutonger, färsk sallad och båtens bröd

9,20/17,60
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Huvudrätter
8.

Stekt strömming

(L)

13,90

Svartes traditionell stekt strömming, potatismos, lingon-rödlökskompott
och dillgurka

9.

Stekt lax

(L, G)

24,50

Musslabuljong, gurka-koriandersalsa, blomkålspyré, säsongens grönsaker

10.

Svartes fisktallrik

(L)

24,50

Tre olika sorter av stekt fisk, gräddfilsås, färskpotatis
och säsongens grönsaker

11.

Romesco-fetapasta

(L)

16,50

Rostade nötter, rucola och parmesan

12.

Getost och kyckling (LL, G)

19,80

Kyckling, getost, rabarberkompott, rödvinssås och säsongens grönsaker

13.

Grillbiff

(L,G)

23,90

Ryggbiff av ox 200 g, rödvinssås, vitlök-örtsmör,
lantlig stil pommes frites och säsongens grönsaker

14.

Svartes pepparbiff

(L, G)

Filebiff, krämig Jaloviina-brandy-grönpepparsås, båtens potatis och
säsongens grönsaker

15.

Aurabiff

(L,G)

Filebiff, krämig Aura-ädelostsås, båtens potatis och säsongens grönsaker

16.

Kycklingsburger

150g/26,90
180 g/29,90

150g/26,90
180g/29,90
19,80

Stekt kyckling, cheddarost, aioli, krispig sallad, tomat, rödlökskompott och
lantlig stil pommes frites

17.

Fläskburger
Strimlad fläsk, cheddarost, chilimajonnäs, äppel-coleslaw
och lantlig stil pommes frites

17,80
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För barn
18.

Stekt lax

(L, G)

8,50

Gräddfilsås, potatismos och sallad

19.

Kyckling nuggets

(L)

7,90

Lantlig stil pommes frites, paprikamajonnäs

20.

Lövbiff

(L, G)

9,50

Lantlig stil pommes frites, kryddsmör och sallad

Desserter
21.

Rabarberostkaka och hallonsorbét

8,90

Rostad vitchoklad och mareng

22.

Yoghurtpannacotta och jordgubbsgranita (L,G*)

8,50

Crumble och färska bär

23.

Gammaldags vaniljglassportion (G)

7,30

Dressing att välja: jordgubb/choklad/kola

24.

Svartes ostbricka
Tre sorter av ost, rabarberkompott, ekologisk honung,
vindruvor och kex

8,60/för en
14,00/frör två

25.

Espresso-kaffe

2,90

26.

Cappuccino-kaffe

3,90

L=laktosfri, LL= låg laktos G=gluteinfri, G*=även gluteinfri alternativ

