FÖRRÄTTER

DEN LILLA KROGENS 3:A

Råbiff på innanlår från Dalsjöfors serveras
med rökt avokado, pico de gallo, koriander
och lökmayo och friterad wonton...........................149 kr

Vänerlöjrom med friterad potatis i form,
dillolja, potatiskräm med gräddfil, skivad
rödlök och riven syltad rödlök med brynt smör

Löjrom med friterad potatis i form, dillolja, potatiskräm med gräddfil, skivad rödlök
och riven syltad rödlök med brynt smör ...............159 kr

Grönpepparstekt ryggbiff från lokala
gårdar serveras med bakad rostad ekolök,
potatiskräm med smak av tryffel och
vitlök, “fake” tryffel, svarvad kålrabbi,
sticklök, körvel och lökcrust

Friterad softshellkrabba serveras med
dill och pepparrotsmajonnäs, råhyvlad
grön- och vit sparris, rädisor, picklad chili,
lime, ingefära, plockade örter och skott ..............165 kr

VARMRÄTT
Kryddstekt lamm 50 grader serveras med
rostade knippebetor, mangold, lammsky
“sås vierge” med grapefrukt, koriander,
gurka, tomat, getost från Skattegården,
hibiskus och sötrostade valnötter ........................275 kr
Halstrad Gös från vänern serveras med
grönärtspuré, färska spritärtor, bondbönor, kallrökt sidfläsk från Gunnagård,
kryddpeppar, handpillade räkor serveras
med hollandaiseskum smaksatt med pepparrot .275 kr
Grönpepparstekt ryggbiff från lokala
gårdar serveras med bakad rostad ekolök,
potatiskräm med smak av tryffel och
vitlök, “fake” tryffel, råhyvlad kålrabbi,
sticklök, körvel och lökcrust.....................................289 kr

SÖTT
Rostad jordgubb och paprikaglass
serveras med en vaniljcrème, müsli på
ekohavre, korngryn. Samt en kompott på
pepparmarinerade jordgubbar, basilika och
rostad paprika. ............................................................. 93 kr
Rabarberpaj på Den lilla krogens vis
serveras med färskostglass med getost
från Skattegården, inkokta rabarber, valnötter, honung från slätta, mandelsoil och
italiensk maräng........................................................... 93 kr

Rostad jordgubb och paprikaglass
serveras med en karamelliserad vaniljcrème, müsli på ekohavre, korngryn och
frystorkade jordgubbar. Samt en kompott
på pepparmarinerade jordgubbar, basilika
och rostad paprika
Pris 495 : -

DEN LILLA KROGENS 4:A
Friterad softshellkrabba serveras med
dill och pepparrotsmajonnäs, råhyvlad
grön- och vit sparris, rädisor, picklad chili,
lime, ingefära, plockade örter och skott
Råbiff på innanlår från Dalsjöfors serveras
med rökt avokado, pico de gallo, koriander
och lökmayo och friterad wonton
Kryddstekt lamm 50 grader serveras med
rostade knippebetor, mangold, lammsky
“sås vierge”, koriander, gurka, tomat,
getost från Skattegården, hibiskus och
sötrostade mandlar
Rabarberpaj på Den lilla krogens vis
serveras med färskostglass med getost
från Skattegården, inkokta rabarber,
valnötter, honung från slätta, mandelsoil
och italiensk maräng
pris 595 : Vinpaket 495 : -

LILLA KROGEN FÖR STORA SÄLLSKAP
Vi har plockat fram denna menyn för att kunna erbjuda er den absolut bästa tänkbara kvällen som vi kan ge. Eftersom vi är en liten krog med stora krav så vill vi att
ni förbeställer maten för er kväll och med denna menyn kommer vi kunna leverera
det bästa till er.
På a la carté menyn hittar ni om ni bara vill ha en förrätt eller varmrätt
sen har vi även så att ni kan beställa färdiga menyer till ert sällskap. vill
ni beställa lilla krogens 4:a så måste samtliga i sällskapet beställa den
menyn.
Vi har även plockat fram viner som hjälper till att förgylla maten och
detta kan även också förbeställas om man önskar. Har ni några frågor
gällande dryck till er beställning så är det bara att kontakta oss.

