
 

 

FÖRRÄTTER / STARTERS 

 

• KALIXLÖJROM, gotländsk kulpotatis, äggkräm och citron 

CE ROE from Kalix, small potatoes, egg crème and lemon 

215 

 

• Ramslöksgratinerade HAVSKRÄFTOR med persiljesallad och surdegsbröd 

Ramson gratinated LANGOUSTINES with a parsley salad and sourdough bread 

195 

 

• Råbiff på handskuret OXINNANLÅR med sallad och rädior från Lilla Labäck samt ramslök och Wrångebäckost 

Hand cut BEEF TARTAR with lettuce and radishes from Lilla Labäck, ramson and Wrångebäck cheese 

165/255 
 

• Smördegspizza med MURKLOR, karamelliserad silverlök och friterade nässlor 

Puff pastry pizza with MORELS, caramelised silver onion and deep fried nettles  

145 

 

• MATJESSILL med rågbröd, potatis och brynt smör       

PICKLED HERRING with ryebread, potatoes and browned butter 

150 

 

 

 

Portal är en KONTANTFRI krog  endast kortbetalning 

Samtliga rätter på menyn tillagas på laktosfria mejeriprodukter 

Övrig allergi? Tala med din servitör, så guidar vi dig 

See our BLACK BOARD for snacks and more dishes 

Portal DOES NOT HANDLE CASH - payment only with credit cards 

All our food is cooked with lactose free dairy products 

Allergies? Speak with your waiter for guidance 

 



 

VARMRÄTTER / MAINS 

 

• Smörstekt GÖS från Hjälmaren med tysk, vit sparris, gröna vårskott och vinägrett med krispigt rågbröd 

Butter-fried PIKE PERCH from lake Hjälmaren with German white asparagus, green sprouts and a rye bread vinaigrette  

315 

 

• Urbenad, fransk VAKTEL med bakad jordärtskocka, karamelliserad lökpuré och rostade sesamfrön 

French QUAIL with baked sunchokes, caramelised onion puree and toasted sesame seeds 

315 

 

• Lilla Labäcks GRÖNA SPARRIS med getostpudding, lök- och sparriskompott, spritärtor och mandel 

GREEN ASPARAGUS from Lilla Labäck with baked goat cheese, onion and asparagus compote, peas and almonds  

255 

 

• Eldad RÖDING med syrlig tomat- och svartrotssallad, gräslök och rökt färskpotatis i spetskålsblad 

Blackened CHAR with a tomato and salsify salad, chives and smoked new potatoes in point cabbage leaves 

295 

 

• Kvällens styckning av NÖTKÖTT (se tavla för typ och vikt) serveras med lökkompott, mandelpotatischips och veckans sallat och skott  

från Lilla Labäck 

Daily cuts of BEEF (see black board for listing) served with 

from Lilla Labäck 

2 kr / gram  (Tillagningstid ca 50 minuter 
 

Titta på vår SVARTA TAVLA för snacks och fler rätter See our BLACK BOARD for snacks and more dishes 

 



 

 

DESSERT / DESSERTS 

 

• Lilla Labäcks RABARBER, inkokt och som parfait, med smul från kolakaka och maräng 

RHUBARB from Lilla Labäck  poached and parfait, with caramel crumble and meringue 

95 

 

• Lavendelbakad PERSIKA med mörk chokladsorbet, honungsyoghurt och havssalt 

Lavender baked PEACH  with dark chocolate sorbet, honey yoghurt and sea salt 

110 

 

• Karamelliserad OSTKAKA med sockrade jordgubbar och mandel 

Caramelised swedish CHEESE CAKE with sugared strawberries and almonds 

120 

 

• Se svarta tavlan för dagens OST 

See our black board for todays selection of CHEESE 

75 

 

• En liten CRÈME CANELLÉ med fläderblommor och citronkaramell 

A tiny CRÈME CANELLÉ with elderflower and lemon caramel 

40 

 

 
Titta på vår SVARTA TAVLA för snacks och fler rätter See our BLACK BOARD for snacks and more dishes 


