Förrätter:
Lyxig skagenröra: på färska räkor toppad med löjrom. Serveras

145:-

med rostat bröd.

Ceviche: lime & citron marinerad torsk. Avokado, gurka, mango, räkor,

125:-

rostade majskorn, regnbågsrom och koriander.

Solvikens charktallrik: Utvalda charkuterier och lagrade ostar

145:-

Gratinerad chevre: rostade betor, valnötter och pesto (med blandsallad).

125:-

(tre sorters kött och två sorters ostar).

Vitlöksbröd: med tryffelaioli.

49:-

För Barnen:
Köttbullar: med kokt potatis, gräddsås och lingon.

78:

Fish ’n’ Chips: Friterad fiskfilé, pommes frites och vitlökscreme.

95:-

Fläsknoisette: Serveras med pommes frites och persiljesmör.

95:-

Efterrätt: Tre kulor vaniljglass. Serveras med chokladtopping.

59:-

A la carte
Fisk och skaldjurssoppa. Torskfilé, laxfilé, räkor, musslor,

235:-

Halstrad torskrygg, färsk spenat, sparris, laxrom och gräslök.

239:-

vitlökscreme och krutong.

Serveras med sandefjordsås och kokt potatis.

Tomahawk: (hängmörad entrecote), ostgratinerad tomat, parmesansmör och

grillad lök. Rekommenderas till 2 personer och har 30 minuters
tillagningstid.

698:-

(Per person: 349:-)

Fläskfilé: serveras med härlig blandsallad,

150g
300g

229:279:-

L
220g

110g
248:XXL

198:330g

Grillad Oxfilé. Tournedos med rödvinskokta smålökar, svamp,

110g

239:220g

329:-

Solviksburgare: 100% nötkött, tryffelmajonnäs, lagrad ost,

200g
400g

vår goda bearnaisesås och valfri potatis.

Schnitzel a la Solviken. Av fläskytterfilé, serveras med gröna

ärtor, kapris, citron, persiljesmör/kaprissmör och valfri potatis.

XL

rökt sidfläsk och rödvinssås.

syrad rök, rostad lök, saltgurka och pommes frites.

Rödvinssås, pepparsås, bearnaisesås, sardellsmör eller mixsallad.
Till alla rätter kan du välja mellan potatisgratäng, stekt potatis
eller pommes frites.

195:239:
25:-

288:-

RODIZIO

389:-

Brasiliansk grillbuffé. Vi grillar, på kolbädd, upp till
7 olika sorters kött – och du får äta hur mycket du vill!
Med stor salladsbuffé, 3 sorters sås och valfri potatis.
Rodizio serveras torsdag till lördag från kl 18.00 och för att
kunna beställa måste ni vara minst 2 personer.

Söndag: GRILLBUFFÉ

Varje söndag serverar vi 3 olika sorters kött med salladsbuffé,
sås och valfri potatis.

189:-

Färsk Pappardelle: portabello svamp, ostronskivling,

159:-

parmigiano-reggiano, rostade pinjenötter och olivolja.

Sallad Nicoise: Grillad tonfisk (medium rare), krispig sallad,

179:-

ägg, färska bönor, tomat, lök, oliver & kapris.

Går även att få med handskalade, färska räkor.

179:-

PIZZA
1. La Scala: skinka, bacon & lök

115:-

2. Vesuvio: skinka

99:-

3. Caruso: kryddad pepperoni

115:-

5. Napoli: kebab, isbergssallad, tomat & kebabsås

125:-

7. Solviken: kebab, bacon, lök & kebabsås

125:-

8. Margarita: mozzarella, basilika & olivolja

95:-

10. Capricciosa: skinka & champinjoner

109:-

14. Fyra Årstider: skinka, champinjoner, räkor & musslor

119:-

15. Vege: champinjoner, lök, vitlök, tomat, paprika & kronärtskocka

119:-

16. Hawaii: skinka & ananas
17. Husets Special: fläskfilé, lök & bearnaisesås

109:119:-

21. Apelviken: salami, skinka & champinjoner

115:-

22. Palermo: mozzarella, lufttorkad skinka, soltorkade tomater & ruccola

135:-

23. Isabella: mozzarella, kyckling, soltorkade tomater & ruccola

135:-

26. Quattro formaggio: mozzarella, peccorinotryffel, gorgonzola & lagrad ost

135:-

31. Pistachi: mozzarella, getost, päron, pistaschnötter & honung

135:-

38. Black & White: oxfilé, fläskfilé, lök & kebabsås

135:-

40. Gorgonzola: oxfilé, gorgonzola & champinjoner

135:-

41. Pizza Rodizio: fyra olika sorters kött & bearnaisesås

149:-

42. Vegan: vegansk ost, paprika, oliver, basilika & olivolja
43: Jägarpizza: renskav, crème fraiche, riven pepparrot, kantareller & lingon

125:139:-

44: Damatil: gräddfil, mozzarella, champinjoner, persilja,

135:-

45: Nelin: gräddfil, mozzarella, peccorinotryffel, creme fraiche, coppa di parma

139:-

creme fraiche, vitlök & tryffelolja

46: Concorde: mozzarella & porchetta
47: Löjrom: löjrom, creme fraiche, västerbottenost, lök, dill & citronklyftor
48: Barnpizza: Vesuvio, Kebab, Capricciosa eller Hawaii.
Alla pizzor bakas med Solvikens tomatsås & Västerviks gräddost, om inget annat anges.

135:189:79:--

ÖL PÅ KRAN

CIDER & GINGER BEER

Falcon Export, 40cl

65:-

Somersby Päron

62:-

Carlsberg Hof, 50cl

65:-

Sparkling Rose

62:-

Eriksberg Karaktär, 40cl

69:-

Vattenmelon & Jordgubb

62:-

Staropramen, 40cl,

69:-

Smirnoff Ice

75:-

Brooklyn Lager, 40cl

75:-

Ginger Joe

62:-

ÖL PÅ FLASKA
Carlsberg Hof, 33cl

ALKOHOLFRITT
59:-

Staropramen Dark, 33cl
Kronenbourg 1664 Blanc, 33cl

Läsk/Mjölk
69:-

67:-

27:-/32:-

Carlsberg non-alcoholic

Lättöl

39:32:-

Brooklyn East IPA, 33cl

75:-

Ginger Joe Alkoholfri

49:-

Nya Carnegie IPA, 33cl

75:-

Kaffe/te

29:-

Eriksberg, 50cl

75:-

Espresso

Tuborg Guld, 50cl

75:-

Cappuccino

32:-/38:38:-

RÖTT VIN:

African Passion Cabernet Sauvignon Merlot.

69:-/279:-

Fruktig doft med inslag av plommon och körsbär. Medelfyllig smak med
fruktighet och inslag av friska bär, körsbär och viss kryddighet (Sydafrika)

Tommassi Graticcio Appassionate

89:-

/349:Doft av russin, torkade plommon, mogna körsbär. Även inslag av salvia,
mörk choklad och kanel. Intensiv, fruktig smak med härlig eftersmak. (Italien)

Catos de Valpiedra

369:-

The Winemaker’s Secret Barrel Blend (1 Liter)

379:-

Stor doft av mörka bär, mogna slånbär, vanilj, tobak och mineraler. Elegant,
nyanserad och smakrik med kryddiga toner och lång eftersmak. (Spanien)
Ett åldrat chilenskt vin från landets centrala slätter gjort på en hemlig
blandning druvor. Intensiv doft med inslag av körsbär och plommon. (Chile)

Stonewood Zinfandel

349:-

Intensiv, druvtypisk doft med heta kryddor och mörka bär. Medelfyllig,
kryddig och fruktig smak med toner av björnbär, plommon och fat. (USA)

Alkoholfritt:

Sutter Red/White
Husets alkoholfria vin.

39:-/115:-

VITT VIN:

African Passion Chenin Blanc

69:-/279:-

Frisk doft med inslag av tropisk frukt och citrus. Smaken är mycket frisk
med smak av päron, citron och ananas. (Sydafrika)

Tommasi Adorato Appassionato

89:-

/349:Intensiv och fruktig doft med inslag av päron, mandel och mandarin. Smaken
är rund och fyllig med söt fruktighet som påminner om röda äpplen och persika.
(Italien)

Santa Helena Selección del Directorio

339:-

Frisk och fruktig doft med inslag av sparris, citrus och örter. Smaken är
komplex och elegant med en lång eftersmak och relativt hög syrlighet.
(Chile)

ROSÉ:
Casa Solar Tempranillo Rose

69:-/279:-

Doft av smultron, hallon och jordgubbe. Fruktig och elegant med smak
av röda bär och citrusfrukter. (Spanien)

Tommasi Baciorosa Appassionato

/349:Uttrycksfull, bärigt och ungdomlig doft med inslag av körsbär och vildhallon.
Smak av röda sommarbär med en torrare karaktär. (Italien)

89:-

