Unna er en härlig take away-middag från oss på Epoque!
Beställ, glid förbi & hämta, ät hemma!

Epoques Take away-rätter
Fish & chips 165
frasig fisk, “parmesanpommes” m. örter, skuren lök, aioli & citron

Råbiff Liten 145 / Stor 225
karljohansvampskräm, trattkantareller, vinägerkokt lök, krasse &
jordärtskockschips
(Den större råbiffen serveras med pommes frites)

Svensk ryggbiff 245
med sallad på rostad pumpa, pommes frites m. raspad parmesan, tryffelsalt
örter & rökt svart vitlöksmajo

Lättrökt röding 225
sandefjordsås med brynt smör & regnbågsrom, samt
syrad potatissallad med lök, skurna örter & senapsfrön

Bakad rotselleri 225
belugalinser, sojapicklad shiitake-svamp, brynt smör, rökt
äpple/chili-kräm, rostade hackade mandlar & svartkål

Epoques “Snacksbricka” 175 (lagom

för två)

-chips med regnbågsrom dipp
-Saltgurka med smetana & honung
-Oliver

Efterrätt
Klassisk Chokladpudding med apelsin & lättvispad grädde 65

Öppet för take away måndag - lördag mellan 17.00 & 20.00
Ring & beställ på 031-318 66 00 (Efter kl 16.00)
Eller maila till info@epoquegbg.se

Unna er en härlig take away-middag från oss på Epoque!
Beställ, glid förbi & hämta, ät hemma!

Epoques “Dare to Share”-kasse
Beställ dagen innan kl 20.00 för upphämtning nästkommande dag från 17.00
“Dare to Share”-kassen är en take away-anpassad variant
av vår populära sällskapsmeny, för er som vill unna er en riktigt trevlig
hemmamiddag i dessa “isoleringstider”. Menyn kostar 350/person och består
av tre olika snacks, två sharing förrätter som är upplagt & helt klara,
följt av en smarrig varmrätt som är förberedd så långt så att det bara är
att värma alltsammans en stund i ugnen, samt avslutningsvis en smarrig
efterrätt.

Menyn
Chips med regnbågsroms-dipp & skuren lök
Saltgurka med smetana & honung
Oliver
*

Tartar på gravad torsk
pepparotsfärskost, picklade senapsfrön, syrad gurka,
kavringsmulor, dill samt löjrom från bottenviken
*

Råbiff
med karljohansvampskräm, trattkantareller,
vinägerkokt lök, krasse & jordärtskockschips
*

Lättrökt röding i foliepaket
brynt smör & syrad potatissallad med lök, skurna örter
& senapsfrön regnbågsrom, samt vitlöksdipp & grillad citron
Efterrätt
Klassisk Chokladpudding med apelsin & lättvispad grädde

Öppet för take away måndag - lördag mellan 17.00 & 20.00
Ring & beställ på 031-318 66 00 (Efter kl 16.00)
Eller maila till info@epoquegbg.se

