Grillad grön sparris med parmesankräm, rostad
mandel och picklad rödlök eller Toast Skagen
★★★

Kryddgrillad rökt fläskinnerfilé med pico de
gallo, chilibearnaise och sötpotatis pommes eller
Aubergineschnitzel med medelhavsvinaigrette,
parmesan och sötpotatispuré
★★★

Kladdkaka med lättvispad grädde och myntamarinerade jordgubbar eller Dulche de leche
och kolamaräng

DAGAR

2 rätter 20€
3 rätter 26€

Biff på planka med potatisduchesse,
rödvinssky, café de paris smör och chèvretomat
★★★

Vitchokladpannacotta och hallonmousse
med cocosflarn

www.facebook.com/restaurangdagarna
R E S TAU R A N G & B A R

Sparris med citronmajonäs och
Smakverkets lufttorkade skinka
★★★

Ät två rätter på valfri
restaurang för endast 20€

11–16 JUNI

Grillad, marinerad biff med pepparsås
och rostad färskpotatis
★★★

ÅCA:s Cappucino Crunch-glass
med jordgubbar

2 pizzor + 2 glas läsk
(Gäller ej take away och endast vid
beställning av jämnt antal pizzor)

2 rätter 20€ 3 rätter 28€
2 rätter 20€
3 rätter 27€

Melonsallad med lufttorkad skinka, mozarella
och rostade pumpakärnor
★★★

Karré-spett med ugnspotatis, tzatziki och
tomatsalsa (Vegetariskt spett)

Lättrimmad lax med nässelkräm
och gravad rökt äggula
★★★

”Korv med mos” Lammkorv, kajplökspuré,
kummin, senap & rostad lök

Skummig kräftsoppa på åländska kräftor med
kräftstjärtar och tomatfiléer samt krutonger
★★★

Grillad biff med örthollandaise,
rostat rökt sidfläsk och primörer

★★★

Vaniljglass med minibrownies,
salta jordnötter kinuskisås och maränger

Rabarber- och halloncheescake med drömkross

Ljummen rabarberpaj med vaniljglass

Boeuf bourgogne på kött från Haddnäs med
timjanaioli och potatispuré

2 rätter 20€ 3 rätter 25€

2 rätter 20€ 3 rätter 28€

Blåbärsmousse med choklad och kinuski

★★★

Tartar på sotad åländsk biff
med friterad wonton, koriander, sesamsojamajonnäs och picklad rättika
★★★

Långbakad fläsksida
med bland annat pak choi, gurka,
brynt äppelsky, samt rotselleripuré

★★★

Havssallad
★★★

Kycklingbröst med dragonsås
★★★

Brownie med vaniljmousse
2 rätter 20€ 3 rätter 26€

Chili konfiterat högrevstaco
serveras med tortilla, mango- habanerosalsa,
chipotlemajonäs och pommes
eller Violife taco (vegan)
serveras med tortilla, pico de gallo-salsa,
het majonäs och pommes
★★★

Rawfood brownie (vegan)

★★★

Fläskfilénoisetter med cognacspepparsås,
sparris, balsamico rostade körsbärstomater
och örtbakad klyftpotatis
★★★

Vitchokladmousse med rabarberkompott
och smulade kolakakor
Två rätter och dryck
för 20€, välj mellan
33 cl fatöl, 16 cl
vin eller 50 cl läsk/
sodavatten

SKÄRGÅRDSHOTELL

Gullvivan
BRÄNDÖ * ÅLAND

Skaldjursröra
på svartbröd

Seagrams inlagda sill
med rödlök,vispad smetana och sikrom

★★★

★★★

Åländsk högrevsburgare
med pommes

Grillad Ryggbiff
med rostad vitlökssky, kryddsmör,
sommarprimörer och klyftpotatis

Schnitzel Cordon Bleu
fylld med Dahlmans rökta skinka
och Åca ost,serveras med kapris-citrondipp
★★★

Kanel-Kardemumma pannacotta

Gravad laxtartar på svartbröd (L)
Rostad vitlökssoppa med gravat rådjur (L, G)
Veg alt: Rostad vitlökssoppa med basilikacreme &
krutonger (L)
★★★

Liten oxfilébiff med
pepparsås, klyftpotatis
★★★

Mjölkchokladmousse
med färska bär

Helstekt Bolstaholms entrecôte med rökig
bearnaisesås & örtrostad mandelpotatis (L, G)
Åländsk aborrfilé med skaldjurssås &
dillrostad mandelpotatis (L)
Vegetarisk biff med rökig bearnaisesås
& örtrostad mandelpotatis (L, G)
2 rätter 20€
Dessert 5€ :
Havtornsmousse

Färsk sparris med forellromssmörsås
och svartbrödskrutonger
★★★

Oxfilé, primörer, karamelliserat rödlökssmör,
rostad färskpotatis
eller
Veganskt: Bbq oumph och grönsaksspett,
vegansk aioli

Stekt lax serveras med grillad citron, potatispuré,
gräslökscrème och örtsallad med sparris eller
Grillad rödvinsbrässerad oxkind serveras med
pepparsås, potatispuré, haricots verts, rökt sidfläsk
och stekt svamp
★★★

Vitchokladpannacotta toppad med rårörda
hallon och chokladcrisp
Restaurangdagar-menyn serveras i bistron på övre
våningen eller på uteplatsen mån-fre från kl. 15.00,
lördag från kl. 17.00. Söndag stängt.

Krispig Schnitzel
serveras med fries & side sallad
eller
Fish & Chips tillagad på
traditionellt engelskt sätt med
en touch av Stallhagen ölpanering
★★★

Choklad Fondant
med vaniljglass

