Förrätter
Hälsinge Ost- och Charktallrik
En tallrik med både kött från Färila och ostar från Järvsö. Serveras tillsammans med mammutoliver,
fikonmarmelad samt knäckebröd.
145kr

Rödbetscrudité
Råmarinerade rödbetor med roman, ruccola och getost från ’Bojäntan’, valnötter samt honung.
95kr

Råbiff med asiatisk touch
Råbiff gjord på oxfilé, serveras med inlagd ingefära, stekt shiitakesvamp, blandsallad, sjögräs samt
srirachamajonnäs.
130kr

Mammut Oliver
På isbädd.
55kr

Regnbågsterrin
Terrin gjord på regnbåge från Karlslunds Fisk & Rökeri i Bollnäs, som serveras med inlagd fänkål samt
dill/citron.
118kr

Eat & Meet’s Vitlöksbröd
Vitlöksbröd gjort på surdeg, toppad med riven parmesan samt torkad persilja.
Serveras även med tzatziki.
75kr

Varmrätter
Smörstekt Gös
Serveras med kroppkaka fylld med räkor samt mire poix och knaperstekt bacon.
269kr

Ugnsbakad Kyckling
Serveras med saltbakad potatis, rökt blomkål samt örtsås.
235kr

Eat & Meet’s Potatismedaljong
Serveras med grillade grönsaker, sallad och äppelcidervinägrett.
179kr

Oxfilé Tournedo
Serveras med grillade grönsaker, ruccola, rostad sötpotatis samt rödvinssås.
349kr

Oxfilépasta
Serveras med oxfilé, morötter, champinjon, gul lök, zucchini, rödvin samt ruccola.
249kr

FAVORITER
Eat & Meet’s Klassiska Hamburgare
En patio på 100% Amerikansk Creek Stone – högrev som serveras på Eat & Meet’s vis med bacon,
bourbon BBQ-sås, Pepper Jack Cheese och tomat.
180g 179kr
Double-Up 360g 242kr

Västervikburgare
En patio på 100% Amerikansk Creek Stone – högrev som serveras med svartrökt bacon, Västerviks
senap, vispad majonnäs, Pepper Jack Cheese samt picklad rödlök.
180g 189kr
Double-up 360g 252kr

Halloumiburgare
En halloumiburgare som serveras med aubergine, vitlöksdressing, tomat och syltad rödlök.
169kr

Caesarsallad
Vår klassiska caesarsallad som serveras med caesardressing, bacon, krutonger och parmesan
tillsammans med vitlöksbröd.
Kyckling 179kr
Räkor 189kr
Halloumi 169kr

Grillad Högrev
Högrev som serveras medium med sallad, pommes frites och bearnaisesås.
195kr

FAVORITER
Eat & Meet’s Biff Rydberg
Serveras med riven pepparrot, äggula, grov senap och stekt potatis.
269kr

Kycklingpasta
Gräddig, krämig pasta med svenskt kycklingbröst samt tomat, som toppas med mozzarella.
229kr

Extra Tillbehör
Sötpotatis-pommes frites 49kr
Sidesallad 39kr
Bearnaisesås 25kr

Pommes frites 49kr
Srirachamajonnäs 25kr
Aioli 25kr

Desserter
Eat & Meet´s Mess
Serveras med nutellakräm, vaniljsås, muffins, krossad kakmix och färska bär.
109kr

Tryfflar
Två stycken av kökets egna tryfflar serveras.
75kr

Marängsviss
Serveras med mjukglass, maräng, chokladsås och färska bär.
89kr

Crème Brûlée
Serveras med hallonsorbet samt karamelliserade mandelflarn.
129kr

Barnmeny
Pannkaka
Serveras med grädde och jordgubbssylt.
69kr

Hamburgare
Serveras med ost, hamburgerdressing och pommes frites.
69kr

Grillkorv
Serveras med pommes frites.
69kr
Till barnens måltid ingår LÄSK och GLASS till efterrätt.

Barnmenyn är för barn upp till 12 års ålder.

