Välkomna till vår kvarterskrog!

Börja med en fördrink?

Här vill vi på ett avslappnat sätt
servera er en härlig & trevlig middag,
lokala råvaror & genuint hantverk samt
kärlek för mat & vin i kombination
Trevlig middag
önskar Jens & Andreas med personal

Ett glas Cava 95
Ett glas Champagne 145
Stockholms Bränneri Gin & Tonic 155
Hernö Gin & Tonic 175
Iskall Pale Ale från gästkranen 89
Paper Plane 135
Negroni 135
“Rabarberdrömmar” 135

Lilla Menyn
“kökets snacks + trerätters”

Snack
Drottningkammusslor / sobrasada / parmesan
Förrätt
Rökt & plockad regnbågsfilé
serveras med chili-emulsion, syrad kålrabbi,
ponzu-dressing, torrsaltad regnbågsrom,
ängssyra & frasig purjolök
Varmrätt
Mowitz-kyckling från Trollhättan
Serveras med grillad hjärtsallad, vårlök, zucchini,
syrad grön tomat, rökt paprika-emulsion samt
krämig polenta smaksatt med chimichurri &
lagrad parmesan

Sällskapsmeny
“Epoques Dare to Share”

Låt oss bestämma menyn åt er.
Vår trevliga 7 rätters meny i 5 serveringar som
komponeras av köket och ändras efter säsong.
För bästa smakupplevelse, gärna tillsammans
med våra utvalda viner.
(Menyn serveras till hela sällskapet)

Menypris 595
Passande viner 450

Efterrätt
Creme brulée med smak av tonkaböna

Menypris 495
Passande viner 350
Har du några allergier? Låt oss veta, så hjälper vi dig!
Epoque är en kontantfri restaurang.
@EPOQUEGBG

Snacks
Oliver 55
Saltgurka med smetana & honung 55
Sardeller från Ortiz, crostinis & citron 95
Potatischips med regnbågsrom, dill, lök & syrad grädde 95
Pimientos de Padrón, flingsalt & citron 65
Frasiga minitacos m. löjrom, syrad grädde & lök 95/2st
2 Löjromstacos & ett glas champagne 195

Förrätter
Rökt & plockad regnbågsfilé 125
serveras med kryddig chili-emulsion, syrad kålrabbi, ponzu-dressing,
torrsaltad regnbågsrom, ängssyra & frasig purjolök

Löjrom 195
på frasigt rotibröd med skuren rödlök, gräslök, syrad grädde, dill & citron

Rostad blomkål 135
Serveras med smulad fetaost, grillad citron/fläderkräm,
libbsticka & friterade marconamandlar

Norrøna matjessill 145
serveras med smulad gräddfil, skuren lök, riven västerbottenost, gurka,
krispigt stekt rågbröd, krasse, dill & brynt smör

Epoques Råbiff 145
smaksatt med kolgrillat smör, serveras med grön sparris,
citronpicklad silverlök, pepparrot, krasse & rågbrödssmulor

Epoques klassiska drottningkammusslor 185
eldade med smör smaksatt med sobrasada & vitlök, citron & parmesan

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

Varmrätter

Grillad spetskål 225
Brytbönor, kräm på vita bönor, mâchesallad, vaxbönor, murklor,
pinjenötter & vitvinssås smaksatt med dragon

Ugnsbakad torsk 245
Serveras med blomkålskräm, grillad gurka, smörkokt lök, sjökorall, rädisor,
luftigt brynt smörskum smaksatt med dill & frasigt friterad surdeg

Vietnamesisk risnudelsallad 225
Böngroddar, asiatiska örter, grönsaker, fisksås, thaichili, mynta, lime,
toppad med jordnötter, ingefärskokt fläsklägg & vårrullar

Mowitz-kyckling från Trollhättan 245
Serveras med grillad hjärtsallad, vårlök, zucchini, syrad grön tomat,
rökt paprika-emulsion samt krämig polenta smaksatt med chimichurri & lagrad parmesan

Hällstekt entrecóte 295
Serveras med confiterad kronärtskocka, svart vitlök, grön sparris, ramslök,
citronsky & frasig färskpotatis med 24 mån parmesan

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

Efterrätter

Klassisk chokladpudding 65
med apelsin & lättvispad grädde
“Valrhona guanaja 70% Grand Cru”
Smultronsorbet 115
med brynt smör-kaka, chokladkräm “Orelys”,
karamelliserad smultroncoulis & maränger
Rabarber / vitchoklad 105
Karamelliserad rabarber, kardemummaglass, rostad vit choklad, sockerkaka
Crème brulée - tonkaböna 95
Nykörd vaniljglass med romrussin 75
Avec till kaffet?
Prova vår favoritwhisky! Speyburn 12 y.o. 100:-/5 cl
Fråga oss gärna efter aveclistan.

Söta viner

After dinner

Dr. Loosen, Beerenauslese 120
Mosel, Riesling

Epoques espresso martini 135
Espresso, vodka, kaffelikör, muscovadosocker

Château d’Arlay, MACVIN Blanc 120
Jura, Chardonnay & Savagnin

Old Fashioned 135
Bourbon, socker, bitter

Château d’Arlay, MACVIN Rouge 120
Jura, Pinot noir

Negroni 135
Gin, Campari, söt vermouth

Brännland Iscider, “Barrique” 120
Västerbotten, Ingrid-marie

Carlshamns flaggpunsch 20/cl
Andrea Scovero Nebbiolo 39/cl

Weingut Beurer, “Stettener Pulvermächen” 120
Württemberg, Riesling auslese

Louis de Lauriston 90% Poiré Calvados 40/cl

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

