
MENY

Allergener: 
Fråga personalen om innehållet i våra rätter

Käk
Honungsmarinerad lax   195
Grillad honungsmarinerad lax med smörslungad 
färskpotatis, dillolja, sotad gurka, tunt potatischips 
och varmslagen hollandaisesås

Isärplockad Bookmaker  264
Grillad svensk ryggbiff med långbakade tomater 
från Varberg, grillad romansallad, dijonsenap,  
crème på confiterad äggula, råhyvlad pepparrot, 
serveras med knäckt friterad potatis

Nyskördat  167
Just nu är det skördetid i vårt närområde.  
Vi använder det allra senaste som skördats och 
komponerar en vegetarisk rätt på dessa råvaror
Fråga om veckans rätt!

Asiatisk räksallad   185  | Utan räkor 165
Svart ris, sojabönor, picklad morot, mango,  
chilimajonnäs, sojamarinerade räkor, sesamfrön, 
lime och salladslök

B2:s Smashburgare  188
Burgarfärs från Bondens skafferi, picklad jalapeño, 
cheddarost, råhyvlad silverlök och tryffelmajonnäs,  
serveras med Dirty Fries (finhackad tomat, rödlök 
och cheddarcreme)

Klassisk räkmacka  185
Räkor, grillat surdegsbröd, majonnäs, löjrom,
romansallad, citron och dill

Sött
Jordgubbar med vaniljglass  95
Färska svenska jordgubbar, två kulor vaniljglass  
och stekt vit choklad

Mörk choklad  115
Mörk choklad-brownie och hallon x 3  
(pannacotta, sorbet och coulis)

Glass  50
Två kulor, precis som dom är – fråga om sorter!

Pralin från Åsö choklad  25

Rökta ribs, rökt karré och chorizo
Knäckt friterad potatis

Hemmakokt hot sauce med grillad chili
Syrlig dragonmajonnäs

Tomater slungade i örtgremolata
Grillade skärbönor

För två 415 / För fyra 825

Mixed Grill

Kökets meny 
tre rätter:

Valfritt smörrebröd
Bookmaker

Jordgubbar & vaniljglass

399

Tugg
Löjrom och råraka  148
Nygräddad råraka med löjrom, smetana, rödlök  
och citron

Smörrebröd  69/st. | Tre valfria 195
      Matjessill, färskpotatis, hackat ägg, 
      brynt smör, pepparrot, rödlök och dill
      Rostbiff, färskost, fermenterad gurka från 
      Varberg, picklade senapsfrön och rostad lök 
      Svenska tomater och jordgubbar slungade i 
      lönnsirap, färskost och mynt, serveras på grillat 
      surdegsbröd

Chark & ost  110/195
Det bästa från traktens gårdar, serveras  
med marmelad och oliver från Olivlunden

Ekologiska oliver från Olivlunden  45  
Odlade på Lésvos, Grekland


