
HELGLUNCH V. 20

Skagenröra med brioche, löjrom, blandsallad och 
syltad tomat 170/250 kr
Shrimp Skagen with brioche, bleak roe,  mixed salad and pickled 

tomato

 
Smörstekt spetskål med rotselleripuré, lökbuljong, 
friterad schalottenlök och riven pecorino 260 kr
Butter fried pointed cabbage with celeriac puree, onion bouillon, 

fried shallots and grated pecorino

Blandad råbiff på svenskt nötytterlår med pickles. 
Hel portion serveras med pommes frites 170/250 kr
Steak tartare of Swedish boneless beef outside with pickles. 

Whole portion is served with french fries

Ostburgare på högrev och oxbringa med husets 
BBQ-aioli, bacon, gruyère, silverlök, saltgurka och 
pommes frites 250 kr
cheeseburger made of chuck and beef brisket with BBQ-aioli,

 bacon, gruyère, silver onion, pickled cucumber and fries

Fisk- och skaldjursgryta med saffransaioli och 
krutonger 270 kr
Fish and seafood chowder with saffron aioli and croutons

Moules Classique - Musslor med vitt vin, lök och grädde
Hel portion serveras med pommes frites 160/260 kr
Moules Classique - Mussels with white wine, onion and cream

Whole portion is served with french fries 

Duvel CaféDuvel Café

Dagens lunch - 165 krDagens lunch - 165 kr
Örtbakad majskycklingfilé med rostad potatis, 

grillad sparris, rödvinssås och bakad tomat

SparrisSparris
Vit sparris med hollandaise 175/275 kr

White asparagus with hollandaise

Vit sparris med pocherad ägg,
hollandaise och rökt forellrom 210/320 kr

White asparagus with poached egg, hollandaise 

and smoked trout rum

Vit sparris med sotad laxfilé och 
gräslökshollandaise 210/320 kr

White asparagus with salmon fillet and chive hollandaise

Vit sparris med parmaskinka, ramslökshollandaise 
och rostade pinjenötter 210/320 kr

White asparagus with parma ham, ramson hollandaise and 

roasted pine nuts

Hel portion serveras med smörslungad färskpotatis
Whole portion is served with butter tossed new potatoes

Vi serverar färsk vit sparris från OGA-
Bruchsaal, kooperativet i 

Schwetzingen, i södra Tyskland. 
Det är en sort som är vit, kräver hög 
värme och kan därför inte odlas på 
våra breddgrader. Alla sparrisrätter 

serveras med smörslungad färskpotatis

Allergener? Fråga personalen.


