Välkomna till vår kvarterskrog!
Här vill vi på ett avslappnat sätt servera er en härlig middag med
lokala råvaror & genuint hantverk samt uttrycka vår kärlek för mat & vin.
Trevlig middag! Önskar Jens & Andreas med personal

Börja med en fördrink?
Ett glas Cava 95
Ett glas 2012 Grand cru Champagne 150
Stockholms Bränneri Gin & Tonic 155
Hernö Gin & Tonic 175
Iskall Pale Ale från gästkranen 89
Paper Plane 135
Negroni 135
“Promenad i Lingonskogen” 135

Sällskapsmeny
Sju rätter som komponerad av köket och ändras efter säsong.
Serveras med fördel tillsammans med våra väl utvalda viner.
(Menyn serveras till hela sällskapet)
Menypris 595
Passande vin 450

Lilla menyn
Lättrökt regnbågefilé
Brässerad oxkind
Klassisk Chokladpudding
Menypris 475
Passande vin 350

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

Snacks
Nocellara-oliver 55
Saltgurka med smetana & honung 55
Potatischips med regnbågsrom, dill, lök & syrad grädde 95
Sardeller från Ortiz, crostinis & citron 95
Ostron, vinägerlök & citron 35 / st
Tartelette med plockad hummer, fänkål, saffransaioli med tomat & västerbottenost 75
Friterad potatis “Patatas bravas” med rökt paprika & riven parmesan 65

Förrätter
Lättrökt regnbågefilé 145
serveras med svartrötter, brynt smör-majo, dill,
picklade trattkantareller & sojagravad regnbågsrom

Epoques frasiga rotibröd “Langos” 135
Serveras med syrad grädde, skuren lök, torrsaltad regnbågsrom & dill

Variation på höstsvamp 135
med bakat ägg, stekt ostronskivling & syrade trattkantareller, silverlök,
kräm på karljohansvamp, friterad surdeg & riven gruyère

“Boquerones” på strömming 125
Serveras med syrad fänkål, slätmixad vitlökskräm,
frasiga potatiskrutonger, fänkålspollen, dill & krasse

Epoques råbiff 145
smaksatt med kolgrillat smör & serveras med tryffel-dijonnaise,
syrade smålökar, frasig sockertång från Koster, riven rökt äggula & krasse

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

Vinägerbakade gulbetor 235
Serveras med ragu på gula ärtor, silverlök, vitt vin & lagrad hårdost,
stekt grönkål, ärt-soja från Sälen, granatäpple & frasigt friterade ärtor

Krokfångad hälleflundra 295
Serveras med grillad spetskål “Teriyaki”, broccoli, blåmusslor samt
skummig blåmusselsås smaksatt med saffran, libbsticka & dill

Reninnanlår 330
Serveras hällstekt med jordärtskockskräm, stekt shiitakesvamp, frasig potatisterrin,
rödvinssky, torkade lingon, päron, svartkål & krasse

Kolgrillat ankbröst 295
Serveras med bakad purjolök, pumpakräm, picklad pumpa, rostad palsternacka
rostade pumpafrön, smörad rosmarinsky & riven tryffel

Brässerad Oxkind från Skövde 255
Serveras med krämig grönpepparsås, grönkål, champinjon, smålökar,
örter, picklade senapsfrön & potatispuré

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

Efterrätter

Klassisk chokladpudding 85
med apelsin & lättvispad grädde
“Valrhona guanaja 70% Grand Cru”

Äpple & kanel 115
Kompott på karamellstekta äpplen, kanelglass
torkade lingon & friterat bovete

Nyponsoppa 125
Kardemummaglass, orelyschoklad,
krossade mandeldrömmar & lakritsmaräng

En bit ost 75
Fråga oss vad vi serverar just nu

Nykörd vaniljglass med romrussin 75
Avec till kaffet?
Prova vår favoritwhisky! Speyburn 12 y.o. 100:-/5 cl
Fråga oss gärna efter aveclistan för mer sprit!

Söta viner

After dinner

Quinta do Vallado, Tawny port 20 y/o 130
Porto, Touriga Franca and Touriga Nacional m. fl

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

Bodegas Barón, “Micaela” 120
Jerez, Moscatel

Andrea Scovero Nebbiolo 39/cl
Louis de Lauriston 90% Poiré Calvados 40/cl

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

