
Svarte Rudolf
À la Carte

Förrätter

1. Svartes vitlökssniglar (L,G*) 9,70
Rostat bacon och båtens bröd

2. Toast Skagen á la skärgården (L) 10,90
Gravad lax, smetanamousse och regnbågslaxsrom på skärgårdsbröd

3. Räksgryta (L,G*) 10,40
Ört-chilismör grillade jätteräkstjärtar och båtens bröd

4. Rökrensoppa (L,G*) 9,90/14,90
Gräddig rökrenssoppa smaksatt med pepparost och
rostat skärgårdsbröd

5. Caesar-sallad 9,90/14,90
Grillad kyckling (FIN), rökt lax eller skalade jätteräkstjärtar krispig Romaine sallad,
Caesar-sås , Parmesan-ost och krutonger

6. Båtens vitlöksbröd (L) 5,50
Rostat båtens bröd med pesto 

7. Ärtskockarisotto och grillad renfilé (L,G) 11,90
Tryffelsmaksatt fyllig risotto, ärtskockahjärta och grillad renfilé(FIN)



Huvudrätter

7. Grillad lax (L,G) 24,50
Örtpotatismos, säsongens grönsaker och dill-smörsås 

8. Dagens fisk (L,G) 24,50
Grillad fisk, svamp-potatispanna, säsongens grönsaker
och trattkantarellsås 

9. Stekt strömming (L) 14,90
Örtpotatismos, smetanamousse, ”mormors gurka” och kanderade tranbär 

10. Cafe de Paris –kyckling och risotto (L,G) 20,90
Grillad kyckling, fyllig Cafe de Paris risotto och säsongens grönsaker 

11. Ox  Cafe de Paris (L,G) 29,80
Oxfilé  175g(BRA), potatiskakor, säsongens grönsaker och
Cafe de Paris -sås

12. Pepparbiff (L,G) 29,80
Oxfilé  175g(BRA), tre-peppars sås, båtens potatis och säsongens grönsaker

13. Trattkantarell-tryffel risotto (L,G) 16,50
Fyllig trattkantarell risotto smaksatt med tryffeloljan och Parmesan ost 

14. Surf and Turf á la Svarte Rudolf (L,G) 25,90
Grillad oxfile 175g(BRA), chili-smörpotatis , rödvinssås,
säsongens grönsaker och grillade jätteräkstjärtar 

15. Svartes renfilé (L,G) 32,80
Grillad renfile(FIN), svamp-potatispanna, säsongens grönsaker och
mörk svartvinbärssås 

15. Båtens burger (L,G*) 15,90
Grillad köttfärsbiff av nöt 175g(BRA) ELLER grillad kyckling , cheddar ost,
båtens gurkamajonnäs, krispig sallad, tomat, saltgurka och marinerad rödlök och
pommes frites

16. Röklaxpasta (L) 14,90
Pennepasta i krämig röklaxsås samt Parmesan ost 



17.  Rökren pasta (L) 15,90
Pennepasta i fyllig rökrenfärskost sås och Parmesan ost

18. Dagens vegetariska rätt 14,50
Fråga mera från servitrisen/servitören

För barn

22. Stekt lax (L,G) 8,50
Potatismos, gurkmajonnäs och sallad

23. Köttbullar (L,G) 8,50
Svarte´s köttbullar(FIN), pasta tagliatelle, gurkmajonnäs och sallad

24. Lövbiff (L,G) 9,50
Grillad ryggbiff(BRA), pommes frites i lantlig still, ört smör, sallad och 
gurkmajonnäs

Desserter

25. Svartes chokladkaka(L) 8,50
Utsökt chokladkaka, jordgubbssås, färska bär och vaniljglass

27. Blåbär Crème Brüle (L,G) 8,90
Krämig brüle smaksatt med blåbär samt färska bär

28. Mint-choklad parfáit (L,G) 8,90
Fyllig mintchoklad parfait och jordgubbssås och färska bär

29. Havre-äppelpaj (L) 7,90
Varm havre-äppelpaj smaksatt med vanilj samt vaniljglass

28. Svartes glassportion  (L*,G) 6,90
Glass eller sorbét portion enligt din vilja med jordgubbs-, choklad- eller koladressing



Svartes klassiker

Stekt strömming (L) 14,90
Örtpotatismos, smetana mousse, ”mormors gurka”, och kanderade tranbär

Wienerschnitzel (L) 16,50
Panerad fläskschnitzel 175g(GER), örtpotatismos och säsongens grönsaker 

Aurabiff (L,G) 29,80
Oxfilé 175g(BRA), båtens potatis, säsongens grönsaker, rödvinssås och
och stekt Aura-ädelost. 

Grillbiff (L,G) 23,90
Ryggbiff 175g(BRA), pommes frites i lantlig stil, säsongens grönsaker och ört smör 

L =laktosfri, G = glutenfri, G* = även  glutenfri alternativ


