TA M E D

Vill ni ta med Agnes hem svarar vi i telefonen (08-41047019) från kl 15.00 tisdag till söndag.
Det går fint att ta med mat hem efter vad vi hinner med.
Det viktigaste för oss är kvalitet, och ibland måste vi då tyvärr tacka nej när vi har för många beställningar.
Er mat är nylagad och smakar bäst om den äts så snart som möjligt efter upphämtning.

chark

ost

Jambon Noir de Bigorre

165 kr

Comté (ko, opastöriserad)

55 kr

Pancetta Arrosto

120 kr

Garrotxa Bauma (get, pastöriserad)

55 kr

Salame al Finocchio

115 kr

La Peral (ko, pastöriserad)

55 kr

Chorizo Ibérico

95 kr

Bra Duro (ko, opastöriserad)

55 kr
55 kr

Sobrasada, honung, levain

100 kr

Casatica di Bufala (buffel, pastöriserad)

Charkbricka

235 kr

Ostbricka

mindre

150 kr

större

Pimientos de Padrón, grillad citron

90 kr

Friterad kronärtskocka, aioli

95 kr

Boquerones, anchoa, tomat, pan cristal

120 kr

Ibericokroketter, pimenton de la vera, aioli

90 kr

Tonfisktartar, kimchimajonnäs, sesam, räkchips

120 kr

Gyoza, torsk, hummer, rättika, sesam, ponzu

120 kr

Papas arrugadas, stenbitsrom, ramslök,
brynt smörhollandaise

160 kr

Ceviche, torsk, tomat, avokado, koriander

140 kr

“Rossini”, hängmörad biff, anklever, tryffel,
toast, jordärtskocksgratäng

695 kr

Spädgris, soft buns, koreansk barbecue, kimchi, 595 kr
gemsallad, shiso, picklad gurka, ssamjang, valnötter
Extra soft bun, gemsallad, shiso
40 kr
(även som “agnes hemma” - bestäm själva när ni vill äta
och tillaga det sista i lugn och ro)

efter
Agnes mess “maräng & honung”

240 kr

Vit sparris, syrad grädde, forellrom, torkad äggula140 kr

“Crack pie”, kola, apelsin

95 kr

Broccoli, bovete, friterad citron

155 kr

Inkokt rabarber, sablé breton, gräddglass

95 kr

Gambas, pak choi, morot, ingefära

160 kr

Chokladmousse

75 kr

Friterad bläckfisk, rostat ris, kålrabbi, nam prik,
cashewnötter

150 kr

Madeleinekakor

55 kr

Tryffel - mjölkchoklad, hallon

45 kr

Råbiff, tryffel, mandel, brytbönor, röd endive,
talgmajonnäs

155 kr

Ankrillette, ankleverterrin, päron,
mjölksyrad vitkål

180 kr

Bifftataki, ostronskivling, sotad lök, puffat ris,
fermenterad vitlöksmajonnäs

155 kr

Hälleflundra, misovelouté, silverlök, grillad gurka 180 kr
Bikinitoast, nduja, mozzarella, getost, honung

120 kr

Butifarra, tomatillo, chili, picklad rödkål

140 kr

Grillat vårlamm, mojo rojo, sparris, ramslök

185 kr

Allergisk? Fråga gärna personalen

