
GRILL BITES

LÖJROM

med friterad wonton, rödlök, gräslök 

och citroncréme 195

YELLOWTAIL SASHIMI

med svarvad rättika, wasabicreme, 

inlagd ingefära, soja och shizo 155

RÅBIFF

med dijonnaise, picklad gulbeta, smörgåskrasse, 

friterad kapris och parmesan halv 145 hel 285

GRILLAD GULBETA

med friterad svartkål, parmesan och 

hollandaise på brynt smör 135

FRITERADE PADRONS

med soja och sesam 65

LÖJROMBITE

på brioche med rödlök och citroncremé 75

ASIATISK TONFISKTARTAR

med sesam, soja, chili och koriander 75

FAMILY-STYLE  DINNER 

Köksmästarens specialkomponerade meny 
Serveras till samtliga vid bordet!

En upplevelse utöver det vanliga.

Ät en middag byggd på att prova på det bästa vi har 

på Grill!

Köket komponerar era förrätter, till varmrätt väljer ni 

de grillade styck-detaljer ni önskar från vår steak-

lista. 

Serveras med pommes frites och passande tillbehör.

5 st Förrätter  295:- / p  

Samt  priset på valda styckdetaljer. 

Alla köttbitar serveras med bearnaise, rödvinssky

samt pommes frites eller friterad Gotlandspotatis.

Lägg till färsk tryffel på Er köttbit 195kr

T-BONE – 1000g/1290 kr

Serveras för 2 pers

Hängmörad 21 dagar

ENTRECÔTE – 300g/465 kr

OXFILÉ - 200g/445 kr

RYGGBIFF - 200g/335 kr

GÄSTSPEL FRÅN JAPAN

WAGYU RYGGBIFF – Japanese Black

A5 180g/1490 kr (JAP)

”Wagyu köttet är känt över hela världen för sin 
vackra marmorering, utmärkta och söta köttsmak 
och raffinerande mörhet. Historierna är många om 

djur som dricker öl, får 
massage och får lyssna på klassisk musik, allt för att 

motverka stress och stelhet.”
Kvalitet A5 (högsta möjliga)

Rekommenderad stekgrad är medium.

LAMM ASADO

Lammytterfilé med vedungsgrillade grönsaker!

SERVERAS MED ROUILLE, RÖDVINSSKY

OCH POTATISGRATÄNG

320

TONFISK TEPPANYAKI

Tonfisk som grillas av er på våra bordsgrillar. 

En av våra mest populära rätter genom alla år här på Grill!

SERVERAS MED FRITERADE RISBOLLAR,

SÅSER OCH ASIATISK SALLAD

330

HALLOUMI TEPPANYAKI

Halloumi som grillas av er på våra bordsgrillar. 

En av våra mest populära rätter!

SERVERAS MED FRITERADE RISBOLLAR,

SÅSER OCH ASIATISK SALLAD

255

TOMATSALLAD

med sherryvinegrette, rödlök och gräslök

SÖTPOTATIS POMMES

POTATISGRATÄNG 

GRILLAD ROTSELLERI

med parmesandressing och rostade hasselnötter

59kr per side

GRILL SIDES

GRILL FAVOURITE


