
A la Carte meny  

 

 

Förrätter       Allergiinfo 

Vitlöksbröd med tzatziki  (lakto ovo veg) 50 kr         ML,G 

 

Klassisk toast skagen     125 kr       G,Ä,KR,SK 

   

Ost- och chark tallrik     125 kr G,ML 

 

Gratinerad chevre med rödlöksmarmelad och prosciutto 95 kr G,ML 

 

 

Varmrätter 

Dalgatan 118´s hemgjorda burgare på 100% nötkött 

Serveras med bröd, dressing, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka    185 kr       ML,G,Ä,S 

 

Hamburgare med vitlök och chili   

Serveras med bröd, dressing, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka    185 kr       ML,G,Ä,S 

 

Hamburgare med gratinerad chevré   215 kr       ML,G,Ä,S 

Serveras med bröd, dressing, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka 

 

Halloumiburgare med picklad rödlök   185 kr ML,G,Ä,S 

Serveras med bröd, sallad och tomat     (lakto ovo veg) 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka  

 

 

Tryffelburgare med picklad rödlök   195 kr ML,G,Ä,S 

Serveras med bröd, tryffelmajo, sallad, tomat, rödlök, ost och bacon 

Pommes Frites, Coleslaw och saltgurka     

 

Caesarsallad med grillad kyckling    165 kr ML,G,Ä,F,S 

 

Bakpotatis med skagenröra och en somrig sallad  165 kr SK,S,Ä 

 

Svamp- och sparrisrisotto  (lakto ovo veg)  175 kr ML 

 

Fish N Chips med tartarsås    175 kr ML,Ä,S,F,G 

 

Plankstek med Oxfilé  

Klassisk plankstek med pommes duchesse, beasås, tomat och baconlindad sparris  325 kr ML, Ä 

 

Plankstek med Entrecôte    

Klassisk plankstek med pommes duchesse, beasås, tomat och baconlindad sparris  275 kr ML, Ä 

 

Jack Daniels glaserad Entrecôte med beasås  

Serveras med sötpotatispommes    275 kr Ä 

 

 



Alla förrätter samt varmrätter, förutom plankstek, kan fås som 

take away med 20 % rabatt på priset. Desserter kan ej tas take 

away. 

 

Desserter 

 

Creme Brulee med färska bär    95 kr ML, Ä 

 

Churros med Dulce De Leche och Rättviksglass  95 kr ML, Ä, G 

 

Sorbet från Rättviksglass. Mango och fläder/citron med bär 75 kr  

 

Barnalternativ 

 

Barnburgare med pommes    95 kr ML,G,Ä,S  

 

Oxfilé med pommes och beasås    160 kr Ä 

 

Barnplanka med oxfilé    165 kr ML,Ä 

 

 

Glass med chokladsås     40 kr ML,Ä 

 

 

 

Om inget annat önskas serveras alla våra kötträtter inkl. hamburgarna 

MEDIUMSTEKTA 

 

Allt vårt kött kommer från Siljans Chark  

Kycklingen vi använder är Svensk 

Fisken i vår matlagning är KRAV och MSC certifierad 

 

 

 

Allergiinformation. 

Vi hanterar all sorts livsmedel i vårt kök.  

Vi kan inte garantera att det inte finns spår av allergener. 

Om ni är osäkra fråga personalen om hjälp. 

 

Förkortningar: 

ML = Mjölk, laktos 

G = Gluten 

Ä= Ägg 

SK = Skaldjur 

KR = Kräftdjur 

S = Senap 

SE = Sesamfrön 

F = Fisk 

 

 

 

 



 

 

Våra drycker 

 

Coca Cola 

Coca Cola zero 

Fanta 

Sprite    33 cl   30 kr 

 

Loka naturell 

Loka citron    33 cl   30 kr 

 

Grängesberg lättöl EKO  33 cl   30 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 2.1 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Tydliga maltaromer med en ton av brödighet. Underjäst ljus lageröl 
 

Briska fläder ALKOHOLFRI  33 cl   40 kr 

 

Melleruds ALKOHOLFRI pilsner EKO 33 cl   40 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 0.5 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Finstämd maltighet och toner av humle-aromatisk blommighet. 
 

Heineken ALKOHOLFRI  33 cl   40 kr 

Land: Nederländerna Alkoholhalt: 0 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Lättare maltaromatisk doft med tydlig fruktighet. 
 

A ship full of IPA ALKOHOLFRI  33 cl   40 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 0 % Typ: IPA 
Doft: Kraftig humlearomatisk med inslag av grape, melon och citrus 
 

Rött vin, ALKOHOLFRITT  17,5 cl   45 kr 

Vitt vin, ALKOHOLFRITT  17,5 cl   45 kr 

 

Apelsinjuice      30 kr 

 

Äppeljuice       30 kr 

 

Mjölk EKO, glas      15 kr 

 

Kaffe/ The       20 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Starköl 

 

Mariestads    50 cl   75 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.3 % Typ: Ljus Lager 
Det karaktärsfulla, bärnstensfärgade ölet har uppskattats av stora personligheter i alla tider. Ölets 
unika smak kommer från en aningen bränd malt samt tyska humlesorterna Perle och Spalter Select. 
Resultatet är ett mustigt, maltigt, brödigt öl som belönar alla som avnjuter det. 
 

Norrlands Guld   50 cl   75 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.3 % Typ: Ljus Lager 
Det här är legendaren – ölet som tog Spendrups där de är idag. Älskad av svenska folket för att den är 
sig själv – inget trams. En rakryggad klassiker. 
 

Melleruds utmärkta pilsner EKO  33 cl   60 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 4.5 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Maltig med inslag av humlearomatisk blommighet. 
Melleruds Utmärkta pilsner är en modern rejäl svensk lager som förbinder tradition med ett genuint 
hantverkskunnande. Maltmixen är väl avvägd mellan Pilsner- och Münchenermalt vilket ger en 
fyllighet och kropp i ölet. Den sena humlegivan med tjeckisk aromhumle bildar en lätt 
humleblommighet. 
 

Paulaner hefe weissbier  50 cl   79 kr 

Land: Tyskland Alkoholhalt: 5.5 % Typ: Ofiltrerat Veteöl 
Paulaner Hefe-Weissbier är ett gyllengult, ofiltrerat och överjäst veteöl. Bryggs enligt tyska 
renhetslagarna från 1516. Paulaner Hefe-Weissbier är marknadsledande Weissbier i Tyskland. 
 

Höganäs miss Behave IPA  33 cl   79 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 6 % Typ: IPA 
Doft: Tydlig humlearomatisk doft av passionsfrukt, grapefrukt och citrus. 
 

Krusovice imperial   33 cl   65 kr 

Land: Tjeckien Alkoholhalt: 5 % Typ: Ljus Lager 
En prisvinnande, tillgänglig och uppfriskande pilsner på böhmisk malt, tjeckisk Saazhumle och lokalt 
källvatten. Detta skapar en smakfull beska med en krispig eftersmak. 
 

LOLA supper   33 cl   65 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Tydlig maltighet och brödig doft med friskt inslag av kryddig aromhumle. 
Lola är inte bara namnet på en dam som lagar otrolig mat med minimala förutsättningar. Namnet har 
en annan dimension som är relevant för alla som möter det. ”Lo” står för det stilrena, skandinaviska 
tyglade, medan ”La!” står för det temperamentsfulla, vågade och intensiva. Detta avspeglas i 
etiketterna genom en design som lyfter upp ”Lo” och ”La” på framoch baksida. 
 

Cirrus the cloudy lager EKO  33 cl   60 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.1 % Typ: Ofiltrerad Ljus Lager 
Doft: En kraftig och frisk humleblommig doft med tydliga inslag av citrus och grapefrukt. 
Cirrus The Cloudy Lager är en ofiltrerad torrhumlad lager, som ger en len känsla med en behaglig 
bitterhet. Med ekologisk malt och humle, såsom Palisade, Cascade och Hallertau Tradition, får 
brygden en aromatisk ton av fruktig citrus och grapefrukt. Detta toppas av med en härlig skumkrona 
som är vit och fluffig likt molnen på himlen. 
 



Höganäs APA    33 cl   79 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5.6 % Typ: Pale Ale 
Doft: Doft av mango, persika, örter och citrus. 
En bärnstensfärgad, frisk, välbalanserad Amerikansk Pale Ale med genuin humle och maltarom och 
lagom brödighet. 
 

  

Hale to nothing EKO pale ale  33 cl   65 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 4.5 % Typ: Pale Ale 
Hale to Nothing är en överjäst traditionell engelsk Ale i en nytolkning som är torrhumlad i jästanken. 
Det betyder att en tredje och sista humlegiva görs efter 2 dagars primärjäsning. Därav frigörs en stor 
mängd eteriska oljor från humlen som bidrar till den aromatiska doften.  
 

Newcastle brown ale   33 cl   69 kr 

Land: Storbritannien Alkoholhalt: 4.7 % Typ: Ale 
Newcastle Brown Ale är en autentisk engelsk ale med en unik och fyllig smak men ändå lätt att dricka, 
vilket man gjort sedan 1927. 
 

Wisby pils    33 cl   60 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5 % Typ: Pils 
Man brukar säga att pilsen är bryggmästarens stolthet och Wisby Pils är inget undantag. En pils med 
de klassiska inslagen av en riklig humlekaraktär som istället för att vara besk är mer markerad och 
balanserad. Serveras med en tydlig skumkrona 

 

Great white wheat IPA   33 cl   75 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 7.3 % Typ: IPA 
Doft: Blommig doft, med tydliga malttoner och mogna frukter som aprikos, passionsfrukt och citrus. 
En klassisk IPA som är bryggd på vetemalt. Ett öl som är ofiltrerat för att få fram mer smak och 
aromer. Humle från tre olika kontinenter där vithajen har sin hemvist: nämligen Galaxy från 
Australien, Citra från USA och Pacific Jade från Nya Zeeland. 
 

Bushveld bulldog IPA   33 cl   75 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 6.7 % Typ: IPA Doft: Tropiska frukter, aprikos, fläder och citrus 
En IPA med hjärtat i Sydafrika genom humlesorterna Southern Promise, Southern Star, Southern 
Dawn och Southern Passion. De ger Bushveld Bulldog sin knäckiga ton, citrusfruktiga doft och smak av 
mogen apelsin och passionsfrukt. 
 

Heineken    33 cl   60 kr 

Land: Nederländerna Alkoholhalt: 5 % Typ: Ljus Lager 
År 1873 skapades detta öl som skulle komma att bli världens största och mest framgångsrika 
internationella ölvarumärke. Än idag bryggs Heineken enligt samma oförändrade recept. 
 

Wisby klosteröl   33 cl   65 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5 % Typ: Färsköl 
Wisby Klosteröl är stilbildaren från S:t Hansgatan 47 i Visby. Sveriges första färsköl – smakfullt 
ofiltrerat och frisk. Lika populär idag som när den såg dagens ljus 1995. Passar utmärkt till 
husmanskost 
 

Wisby Stout   33 cl   65 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 5 % Typ: Stout 
Wisby Stout är en kolsvart bryggd som är något torrare och dessutom lite hårdare rostad än en 
klassisk stout. Den har en örtig humledoft och toner av kaffe med ett lite rökigt inslag.  
 
 



Duvel    33 cl   79 kr 

Land: Belgien Alkoholhalt: 8.5 % Typ: Ljus Ale 
Bryggeriet Duvel Moortgat är Belgiens största oberoende bryggeri och är väl känt för finsmakare 
världen över. Duvel är deras mest kända varumärke och exporteras till över 40 länder. Duvel, som 
betyder ”Djävul” i Belgien är ett karakteristiskt Belgiskt specialöl. 
 

Island bulldog Neipa   33 cl   65 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 4.5 % Typ: IPA 
Doft: Citrus, Grapefrukt, Granskott, Päronsplitt 
Wisbys gotländska tolkning av ölstilen New England IPA. Med Island Bulldog NEIPA har dom lyckats 
skapa ett öl med lättare alkoholhalt men som fortfarande inte tummar på smakupplevelsen. Ett gott öl 
från Gotlands Bryggeri, helt enkelt. 
 
Daredevil bulldog peoples IPA  33 cl   50 kr 

Land: Sverige Alkoholhalt: 3.5 % Typ: IPA 
Daredevil Bulldog är folkölen som vill lite mer. En bärnstensfärgad Session-IPA som vågar ta ut 
svängarna. En ofiltrerad IPA med ljuva toner av persika och tropisk frukt som fungerar extremt bra till 
kryddstark mat. 
 
Daura Damm GLUTENFRI lager  33 cl   65 kr 

Land: Spanien Alkoholhalt: 5.4 % Typ: Ljus Lager 
Doft: Maltig doft med inslag av knäckebröd, honung och citrus. 
År 2006, i ett samarbete mellan Damms bryggmästare och Spanska Nationella Forskningsrådet (CSIC) 
skapades Daura. Den första glutenfria ölen bryggd på kornmalt. Sedan dess har Daura erhållit 
mängder av utmärkelser och priser runt om i världen. Under tillverkningsfasen bryts kedjan av gluten 
genom en process av enzymatisk hydrolys och proteinutfällning, vilket ger en slutprodukt som är 
lämplig för glutenintoleranta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cider och blanddrycker 

 

Briska Fläder   33 cl   65 kr 

 

Briska Päron   33 cl   65 kr 

 

Briska Rosé   33 cl   65 kr 

 

Bacardi Breezer mango     75 kr 

 

Bacardi Breezer strawberry     75 kr 

 

Bacardi Breezer watermelon     75 kr 

 

 

 



Röda viner 

 

Apothic red winemakers blend  17,5 cl    75 kr 

    70 cl   290 kr 

Region: Kalifornien Årgång: 2016 Alkoholhalt: 13.5 % 
Druvor: Zinfandel, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon 
Doft: Generös, kryddig och mycket varm fruktig doft av plommon och björnbär med en touch av vanilj 
och mocca från eken. 
Smak: Fyllig och rund smak. Vinet har en kryddig, varm söt-fruktighet med toner av björnbär och 
mörka plommon. Stort vin med mjuka tanniner och en touch av vanilj i eftersmaken. 
Passar till: Smakrika rätter med grillat kött och hamburgare. Går alldeles utmärkt att dricka i baren 
då det har en varm och mjuk stil. 
 

Rib Schack red   17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Alkoholhalt: 13.5 % Druvor: Pinotage 60%, Shiraz 40% 
Doft: Stor fruktig doft fylld med solmogna mörka bär, kaffe och inslag av den typiska sydafrikanska 
rökiga karaktären. 
Smak: Fylligt och kraftigt med massor av smak av björnbär, mörka plommon, choklad och kaffe. 
Passar till: Detta är ett riktigt bra Braii-vin (dvs benämning för barbeque i Sydafrika). Det ultimata 
grillvinet med andra ord med dess varma mjukfruktighet som matchar grillat kött. 
 

Moonstruck   70 cl   310 kr 

Region: Central Victoria, Australien Årgång: 2015 Alkoholhalt: 14.5 % 
Druvor: Shiraz och Tempranillo 
Doft: Medelstor doft av mogna, mörka bär, plommon, kryddor, tobak och svarta oliver. 
Smak: Medelstor, fruktigt rik smak med inslag av mörk frukt, kryddor, tobak och körsbär. Fin struktur 
med toner av mineral, integrerade fattoner, balanserad syra och lång eftersmak. 
Passar till: Rätter från grillen av ljust och mörkt kött. 
 

Raimat Abadia   70 cl   310 kr 

Land: Spanien Region: Katalonien Distrikt: DO Costers del Segre 
Alkoholhalt: 13.5 % Druvor: Cabernet Sauvignon, Tempranillo 
Doft: Påtaglig doft med inslag av anis, tobak, mogen, mörk frukt som blå plommon samt aning bränt 
socker och rostade toner. 
Smak: Medelfylligt, rätt mjukt, med bra balans från Cabernet Sauvignon och elegans från Tempranillo. 
Både mörk och röd frukt återfinns i smaken, som är lång och med en kryddig avslutning. 
Passar till: Ett mycket användbart vin i olika matsammanhang, både till kötträtter av nöt, lättare vilt 
och till vällagrade hårdostar. 
 

Bonchelli EKO   70 cl   330 kr 

Typ: Rött Land: Italien Region: Sicilien Distrikt: IGT Terre Siciliane 
Alkoholhalt: 13.5 % Druvor: Nero d'Avola 90% Merlot 10% 
Doft: Bonchelli Ecologico Rosso är ett medelfylligt vin med en generös doft av mörka bär, plommon 
och choklad. 
Smak: Smaken är komplex med en koncentrerad, mjuk och kryddig smak av mörka bär, torkad frukt 
och vanilj. Bonchelli Ecologico Rosso har en lång avslutning med bra balans och tanninstruktur. 
Passar till: Passar till grillade rätter, gratänger, mustiga grytor, en krämig pasta med hyvlad 
parmesan, risotto, italienska charkuterier eller njut av vinet helt på egen hand. 
 
 

 

 

 



Torre Del Falasco Valpolicella Ripasso 70 cl   395 kr 

Land: Italien Region: Veneto Alkoholhalt: 13.5 % 
Druvor: Corvina 70% och Rondinella 30% 
Doft: Rund, fruktig, lite söt doft med toner av mörka bär och torkad frukt. 
Smak: Medelfylligt vin med smak av mörk frukt, choklad och lite mandel. Vinet har silkiga tanniner 
och lång aningens het eftersmak. 
Passar till: Smakrika rätter av vilt eller nöt, antingen som grillat eller som grytor. Passar även till 
vällagrad parmesan. 
 

Single vineyard Pinot Noir  70 cl   395kr 

Land: Chile Region: San Antonio Valley Alkoholhalt: 13.5 % Druvor: Pinot Noir 100% 
Doft: Intensiv doft av hallon, körsbär, plommon och tobak. 
Smak: Mycket saftig smak med inslag av körbär, skogshallon och mjuka taniner. Mycket elegant vin 
med härlig syra. 
Passar till: Nötkött och lagrade ostar. 
 

 

Vita viner 

 

Cono Sur sauvignon blanc EKO  17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Land: Chile Region: Aconcagua 
Distrikt: San Antonio Valley Alkoholhalt: 12.5 % Druvor: Sauvignon Blanc 100% 
Doft: Ung, ännu litet blyg doft med fin friskhet och inslag av citrusfrukt och litet grön paprika. 
Smak: Torrt, ganska lätt, elegant vin med inslag av mineral, grapefrukt och aning örtighet. Fräsch, 
elegant fruktsyra. 
Passar till: Aperitif, lätta förrätter och till fisk- och skaldjursrätter med eleganta, lätta tillbehör. 
Givetvis utmärkt getost (chevre). 
 
 

Caldora Pinot Grigio   70 cl   310 kr 

Region:Italien, Sicilien Årgång: 2018 Alkoholhalt: 12 % Druvor: Pinot Grigio 100% 
Doft: Frisk och fruktig doft av exotisk frukt som ananas och passionsfrukt. 
Smak: Medelstor, fräsch smak av melon, päron, kiwi, citrus och mineral. Litet fet, kryddig, lång 
eftersmak med inslag av mineral. 
Passar till: Fisk eller grillade skaldjur, som räkor med vitlök och chili, till en krämig risotto.  
 

Raimat EKO   70 cl   310 kr 

Land: Spanien Region: Katalonien Distrikt: DO Catalunya 

Alkoholhalt: 13 % Druvor: Garnacha Blanca 100% 
Doft: Delikat doft med mineraltoner tillsammans med vit frukt, ananas och citrus. I slutet en touch 
fänkål och av de örtkryddor som växer i området (Medelhavet). 
Smak: Välbalanserad frisk och silkeslen smak med toner av mineral, örter päron och exotisk frukt 
som ger kropp åt vinet. 
Passar till: Perfekt till vitt kött såsom kyckling, grillade grisrätter med söta tillbehör, risotto med 
svamp eller skaldjur. 
 

 

 

 

 

 

 



Mousserande   

 

Prosecco Treviso Brut DOC EKO  70 cl   310 kr 

Italien, Veneto 

 

 

Rosé 

 

Miradou    17,5 cl   75 kr 

    70 cl   290 kr 

Frankrike, Provence 

 

 


