Varmt välkomna till vår hjärtliga kvarterskrog!
Trevlig middag önskar
Jens Hallberg & Andreas Upper
med hela teamet!
Missa inte att vi självklart säljer presentkort!
Dom gäller även på vår systerkrog Publik i Lysekil.

Något svalkande i glaset innan maten?
Ett glas Cava 90:Ett glas Champagne 145:Stockholms Bränneri Gin & Tonic 155:Iskall Pale Ale från gästkranen 89:Negroni 129:-

Snacks
Pimientos padrón med havssalt & citron 65:Potatischips med regnbågsrom, dill, lök & syrad grädde 95:Saltgurka med smetana & honung 55:Sardeller från Ortiz, crostinis & citron 95:-

Sällskapsmeny
“Dare to Share”

Luta dig tillbaka och låt oss bestämma vad ni ska äta för bästa upplevelse!
Meny om 7 rätter serverade på vårt vis
(både individuella tallrikar & sharing)
för endast 4
 50:-

Har du några allergier? Låt oss veta, så hjälper vi dig!
Epoque är en kontantfri restaurang.
@EPOQUEGBG

Förrätter
Råmarinerad havskräfta från “LL91” i Lysekil med “tomatvatten”, fermenterad vitlök & jordärtskocka 155:Mozzarella med råriven tomatvinägrett, grillade bönor, basilika, krutonger, örter & skurna tomater 115:Frasigt rotibröd “Västkust-langos” med regnbågsrom, skuren lök, syrad grädde, dill, citron & västerbottensost 135:Färska små sommarbetor, vinäger, senapsfrön, krasse, rågbröd & brynt smör-skum 115:Råbiff på svensk ko, karamelliserad anklever, tryffelmajo, syrad lök, rostade hasselnötter, krasse & gruyereost 155:Epoques klassiska eldade drottningkammusslor, sobrasada-vitlökssmör, citron & parmesan 165:-

Varmrätter
Ljummen lättrökt rödingfilé serveras med grön sparris, syrade grönsaker, kokt nypotatis,
dill, Sandefjordsås med gravad citron, torrsaltad regnbågsrom, kål, örter & purjokrisp 275:Bakad & grillad rotselleri med brynt sojasmör, trädgårdssallad med picklad avokado,
syrad lök, linser & mixad wasabisenap 235:Vietnamesisk risnudelsallad med böngroddar, asiatiska örter, thaichili, nouc cham-sås,
lime, koriander & jordnötter serveras med frasig vårrulle & ljummen fläskrilette 235:Går att få vegetarisk.
Kryddgrillad ryggbiff med råstekt grön sparris, buntlök, sommarmorötter, svartpeppar,
svart vitlök, kalvsky med rökt äpple, örter, frasig potatis med tryffelsalt 295:-

Efterrätter
Gräddglass med “flaggpunsch-russin” 65:Klassisk chokladpudding med apelsin & lättvispad grädde 65:“Valrhona guanaja 70% Grand Cru”
Skarpsill (100% mjölkchoklad) 20:-/st 100:-/halvdussin
Rostad jordgubbsglass, färska jordgubbar, rosékaramell,
mandelkaka med brynt smör och frystorkad yoghurt 115:-

Avec till kaffet?
Prova vår favoritwhisky! Speyburn 12 y.o. 100:-/5 cl
Fråga oss gärna efter aveclistan.

Har du några allergier? Låt oss veta, så hjälper vi dig!
Epoque är en kontantfri restaurang.
@EPOQUEGBG

