meny
Förrätter

Varmrätter

Desserter

Caesarsallad

Hjälmargös a lá Cajsa Warg

Chokladmoussebrownie

Caesarsallad med cajunstekt kycklingbröst,
knaperstekt bacon och hyvlad parmesan.

Slottskällarens klassiska pankostekta Hjälmargös med
grillat rökt sidfläsk och blancherade juliennegrönsaker.
Serveras med krämig
murkelsås, gräslökssås och dillslungad kulpotatis.

Serveras med rostade valnötter, plommonsås samt
höstens frukter och bär

Kantarelltoast

255 kr

Ljummen hjortronsoppa

Slottskällarens höstfavorit.
Gräddstuvade kantareller på kavringtoast
med prästostcremé samt baconchips.

Hemrökt ekologisk laxfilé

Kardemummapannacotta med mandelbiskvie och
äppelchips, omslutet av en ljummen hjortronsoppa.

Halv 92 kr Hel 141 kr

145 kr
Kalix-löjrom (Sigillmärkt)
Serveras med hackad rödlök, finskuren gräslök, citron
och vispad smetana samt smörstekt toast.
Går att få med algrom.

195 kr

Halstrad, hemrökt, ekologiskt odlad lax med en krämig
blåmusselsås, glaserade svartrötter, kålsallad samt alrökt
bacon.

Osttallrik

Slottskällarens pepparstek

Ostar från Ostbiten i Granhammar.
Serveras med två hemlagade marmelader samt
fröknäcke.

Grillad pepparstek av oxfilé, 180g.
Serveras med vår egen oxfilékorv, blomkål, broccoli,
syltlök samt rödvinsås och pepparsås.
Välj mellan pommes frites eller potatisgratäng.

269 kr

Krämig jordärtskocksoppa med lax- och tomattartar
samt färska örter.

Entrecôte

Rotfruktsbakelse
Serveras med rökt älginnanlår och långbakad
hjortrygg, båda från utvalda Närkegårdar.
Serveras tillsammans med syltade morötter och en
tomatolja av tomater från Karintorp.

Vaniljglass
Vaniljglass med hjortron eller chokladsås.

Grillad entrecôte, 250g.
Serveras med kryddsmör, ljummen sallad av sparris,
tomat, lök, paprika och fetaost samt friterad
klyftpotatis.

Fråga personalen om vad vi erbjuder idag.

259 kr

Tryffel

Portabello- och halloumiburgare
Gratinerad portabello- och halloumiburgare med
picklad rödlök, BBQ-sås och pommes frites.

Tre smaker

164 kr

149 kr

95 kr

Halv 58 kr /Hel 88 kr

135 kr

Rotfruktsbakelse med hjortrygg.
Råraka med löjrom och tillbehör.
Krämig jordärtskocksoppa med lax- och tomattartar.

135 kr

215 kr

Jordärtskocksoppa

129 kr

125 kr

Dagens sorbet
65 kr

Välj bland tryfflar från Venuschoklad i Askersund.

30 kr/st

Hamburgare
Högrevsburgare med pepperjackost, bacon, saltgurka,
BBQ-sås, sallad och pommes frites.

164 kr
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