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Måndag/Monday

Måndag/Monday

Halstrad röding med sockerärtor, spenat, 		
hollandisesås och kokt potatis
Fried char with sugar peas, spinach,
hollandise sauce and boiled potatoes

195:-

Isterband med kapris, äpple, betor 		
och gräslökstuvad potatis 		
”Isterband” sausage with capers, apples, beetroots
and creamed potatoes with chives

195:-

195:-

Isterband med kapris, äpple, betor 		
och gräslökstuvad potatis 		
”Isterband” sausage with capers, apples, beetroots
and creamed potatoes with chives

195:-

Tisdag/Tuesday

Tisdag/Tuesday
Ångad sejrygg med 63 graders ägg, brynt smör,
195:pepparrot och kokt potatis
Steamed saithe with eggs, browned butter, horseradish
and boiled potatoes
Stekt fläsk med raggmunk, med löksås och
kokt potatis eller med blodpudding
Fried pork with hash brown, with onion gravy and
boiled potatoes or with black pudding

Rödtungafilé med vitvinsås och potatisstomp
Torbay sole with white wine sauce
and mashed potatoes

195:-

Ångad kolja med äggsås, räkor, 			
brynt smör och kokt potatis
Steamed haddock with egg sauce shrimps, and
boiled potatoes

195:-

Stekt fläsk med raggmunk, med löksås och
kokt potatis eller med blodpudding
Fried pork with hash brown, with onion gravy and
boiled potatoes or with black pudding

195:-

Onsdag/Wednesday

Onsdag/Wednesday
Stekta strömmingsflundror med potatispuré,
lingon och brynt smör
Fried heering with potato purée
lingonberries and browned butter

195:-

Stekta strömmingsflundror med potatispuré,
lingon och brynt smör
Fried heering with potato purée
lingonberries and browned butter

Kålpudding med sky, potatispuré 			
och rårörda lingon
Cabbage pudding with sauce, potato purée and
Lingonberries

195:-

Kåldolmar med lingon, kålsky och potatispuré
Cabbage rolls with lingon, cabbage and potato puree

195:-

Torsdag/Thursday

Torsdag/Thursday

Smörstekt spättafilé med danskremouladsås
195:och kokt potatis och fänkålscrudite.
Butter fried plaice fillet with Danish remoulade sauce,
boiled potatoes and fennel crudité.

Operabarens och Bakfickans 			
fisk och skaldjursgratäng
Operabaren and Bakfickans fish and shellfish gratin

195:-

Boeuf Lyonnaise med äggula och dijonsenap
Boeuf Lyonnaise with egg yolk and dijon mustard

195:-

Kyckling Kiev med vitlökssmör,
rostade champinjoner och potatis pure
Chicken Kiev with garlic butter,
roasted mushroomsand potato puree

Ärtsoppa med fläsk följt av plättar			
Pea soup with pork followed by small pancakes

195:-

Ärtsoppa med fläsk följt av plättar			
Pea soup with pork followed by small pancakes

Fredag/Friday

195:-

Fredag/Friday

Grillad havskatt med potatisstomp och örtcreme
Grilled catfish with mashed potatoesanf herb cream

195:-

Karl I:s skomakarlåda 				
Karl I:st ”shoemaker´s box”
Fried steak with mashed potatoes and diced bacon,
leek and red wine sauce

195:-

Royale with cheese				245:Hamburger with gruyère cheese,
truffle mayonnaise, fried pork, pickles,
and French fries

Varje gång du äter hos oss så skänker vi 5 kr till Wateraid i samarbete
med Operakällaren. Operakällaren Foundation har under 11 år samlat
in över 31 miljoner kronor till välgörenhet med fokus på vatten.
Från och med 2018 går alla intäkter oavkortat till WaterAids livsviktiga
arbete i Etiopien för att fler människor ska få rent vatten. WaterAid
förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång
till rent vatten, sanitet och hygien.
Läs mer: http:/www.operakallarenfoundation.com

Gäddqueneller med hummersås, 			
spenat och kokt potatis
Pike quenelles in lobster sauce with spinach
and boiled potatoes

195:-

Bookmaker toast med pommes frites, 		
krispig sallad och färskriven pepparrot
Bookmaker toast with french fries, crispy salad and
freshly ripe horseradish

195:-

Royale with cheese				245:Hamburger with gruyère cheese,
truffle mayonnaise, fried pork, pickles,
and French fries

Varje gång du äter hos oss så skänker vi 5 kr till Wateraid i samarbete
med Operakällaren. Operakällaren Foundation har under 11 år samlat
in över 31 miljoner kronor till välgörenhet med fokus på vatten.
Från och med 2018 går alla intäkter oavkortat till WaterAids livsviktiga
arbete i Etiopien för att fler människor ska få rent vatten. WaterAid
förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång
till rent vatten, sanitet och hygien.
Läs mer: http:/www.operakallarenfoundation.com

