Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Menyn kan eventuellt komma att ändras.

STADSKÄLLAREN
SNACKS
&
SHARE

PADRONES 79
Grillade padrones serveras med husets
vitlökscreme och vällagrad parmigiano
reggiano (G)

CHEESE ROLLS 2st 59 / 4st 99
Husets friterade fetaost rullar
serveras med
husets tryffelmayo

KRÄFTVÅFFLA 129

Handskalade kräftstjärtar, cognac,
löjrom, pepparrot, belgisk våffla,
citron & dill

TEXAS WINGS 10st 119 / 15st 159
Friterade wings slungade i hotsauce serveras
med vitlökscreme (L, G)

MAIN COURSE

ENTRECÔTE 289

GRILLSPETT 279

Mörad entrecôte från gårdar i Österbotten,
toppas med ruccolamix och vällagrad
parmigiano reggiano, husets bea och fries (G)

RÖDING 289

Marinerad oxfilé, chimichurri, fries, och
husets tryffelmayo (G)

CRISPY CHICKEN SANDWICH 189

Friterad kyckling, hot sauce, grillad
brioche, lök, het coleslaw, inlagd gurka,
parmesanfries (L)

På planka med västerbottensduchesse, rostade
hasselnötter, brynt smör, syrlig gurksallad,
hollandaisesås, löjrom, citron (G)

OXFILÉ 299

MEZA 279

Oxfilé, rödvinssås, café de Paris smör,
parmesanslungade fries (G)

Marinerade kyckling- och oxfiléspett, dagens
knyten, hummus, mhamara, fries, sallad
orientaliskt bröd (Går att få vegansk)

Mac Stads Burger 179

Kött, dubbel cheddar, picklad gurka,
yellow mustard, lök, stadsdressning,
krispig sallad, fries

CEASARSALLAD 149

Serveras på husets vis med krispig sallad,
grillad kyckling, lövtunna krutonger,
ringlad ceasardressning, riven parmigiano
reggiano, grissini

Portabello 199

Fylld med linssallad, örter,
västerbottenscreme, rostade hasselnötter,
brynt smör, rödvinsås. (G)

KRÄFT TOAST ROYALE 199

Kräftstjärtar, mayo, pepparrot, krispsallad,
cognac, löjrom, dill, citron på rostat
levainbröd (L)

PIZZA CIAO PEPE 169

Crème fraiche, västerbottensost, parmigiano
reggiano, svartpeppar, olivolja, ricotta

4 THE KIDS
UPP TILL 12ÅR

GRILLAD OXFILÉ 129

På spett med fries och bea (G)

CHEESEBURGER 69

Kött, ketchup, cheddar, fries

AMERICAN PANCAKES 64
2 st serveras med hallonsylt &
chokladsås

DIP 19

WANT ANY
EXTRAS?

Bea, vitlökscreme, rostad chilimayo,
hummus, bbqsås, tryffelmayo, mhamara

Fries 35
Sweet fries 45
Dressad tomatsallad 45
(L) = LAKTOSFRI • (G) = GLUTENFRI

STADSKÄLLAREN
HUSETS VIN

husets röda glas 79
Husets röda flaska 250

husets vita glas 79
Husets vita flaska 250

RÖDA VINER
PAUL MAS VALMONT ROUGE

Ett medelfylligt vin som är välbalanserat när
det kommer till dess frukt och dess kryddighet.
Vinet uppvisar mjuka tanniner och avslutningen
är lång och rund i stilen. Frankrike.
Glas 84
Flaska 280

NINO NEGRI LA TENSE SASSELLA
Fylligt, komplext och elegant vin med
ljuvliga toner av körsbär, nypon och rosor.
Vinet har bra djup med lång eftersmak med
bra kryddighet. Passar till grillat eller rätter
av nötkött. Italien.
Flaska 499

MARQUES DE CACERES RIVAREY
Ett fruktigt och snyggt vin i stilen med
mjuka och förföriska tanniner som är väl
integrerade med syran. Spanien.
Glas 89
Flaska 290

ESPRIT DE LALANDE MERLOT

Smaken är relativt koncentrerad, men
mjuk och fruktig utan hårda tanniner.
Vinet har en charmig karaktär som
hamnar stilmässigt någonstans mellan
Nya Världen och mer klassiska
Bordeaux-viner.
Glas 94
Flaska 310

VITA VINER
PAUL MAS VALMONT BLANC

En spännande druvsammansättning som ger
fina toner av tropisk frukt och vita blommor.
Smaken är torr i stilen med lång eftersmak.

CALIZA CHARDONNAY

Fruktigt och friskt vitt vin med aromer av
örter, äpple, persika och tropisk frukt.

Spanien.

Frankrike.

Glas 84
Flaska 280

Glas 84
Flaska 280

ESPRIT LALAND SAUV BLANC

Torrt, där smaken är frisk och fruktig
med inslag av krusbär, nässlor och citrus
och en frisk syra som avslutning.
Frankrike.
Glas 89
Flaska 290

BIG TOP CHARDONNAY EKO

Vinet är aromatiskt i stilen med toner av
citrus, mango, ananas och gröna äpplen.
Avslutningen är lång och djup av den rika
frukten, med andra ord en klassisk ”fullbody” chardonnay från Kalifornien.
Glas 94
Flaska 310

MOUSSERANDE
Husets rosé
Glas 84
Flaska 260

Prosecco 79
Flaska 200ml

CASTELLBLANC 299

Cava Brut Extra - Spanien

BOLLA PROSECCO 299
Brut Rosé Prosecco - Italien

