Kvällsmeny

Hav & Land
”Gravad lax”
Sockersaltad fröyalax med dillkräm, grillad
pepparotsgrädde, krispigt bovete och inlagd
gurka

Välkomna till Restaurang På Skissernas

.
Här väntas ett ambitiöst och samtidigt jordnära
skandinaviskt kök med influenser från hela
världen. Med stor respekt för råvaran, våra
bönder och odlare skapar vi stora
smaksensationer. Vi tar för givet att laga mat
efter våra årstider och vad vår natur kan erbjuda
just nu. Med dessa ambitioner lägger vi ett stort
fokus på hantverket, vår natur och våra gäster.
Köksmästare
Mattias Jönsson Caesar

”Lutfisk”
Torskrygg med krämig rättviksärta, svartkål,
inlagd senap och kryddpeppar
”Julskinka”
Grillad gris från Halla gård med julkorv,
brysselkål, rödkål, jäst äpplekräm och mejram
”Lussebulle”
Glass smaksatt med Österlensaffran, romrussin,
inkokta hjorton, stjärnanis och maräng
Meny
Vegetarisk meny
Menyn gäller för samtliga vid bordet.

500kr
450kr

Dryckespaket
Alkoholfritt dryckespaket

500kr
200kr

Allergier? Fråga oss om matens innehåll.
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Fördrink

Varmrätt

Champagne
Philipponnat Royale Réserve Non Dosé

139kr

Alkoholfria Bubblor
Tosterups äppelcider, Tomelilla, Sverige

59kr

Skånsk GT
Skånska spritfabrikens gin och tonic

139kr

”Lutfisk”
295kr
Torskrygg med krämig rättviksärta, svartkål,
inlagd senap och kryddpeppar
”Julskinka”
265kr
Grillad gris från Halla gård med julkorv,
brysselkål, rödkål, jäst äpplekräm och mejram

Alkoholfri GT
65kr
Alkoholfri Gin & Tonic från Skånska Spritfabriken

”Brunkål”
235kr
Späd spetskål från Bjäre med jordärtskocka,
vreta gulärt, havgus, ättiksgelé och smörad
kålbuljong smaksatt med sirap

Förrätt

Dessert

”Gravad lax”
155kr
Sockersaltad fröyalax med dillkräm, grillad
pepparotsgrädde, krispigt bovete och inlagd
gurka

”Lussebulle”
125kr
Glass smaksatt med Österlensaffran, romrussin,
inkokta hjorton, stjärnanis och maräng

”Sylta”
155kr
Ankterrin med naturlig lever, portvinsglaserad
beta, rostade valnötter och amaranth
”Rödbetssallad”
Kolgrillade betor med endiv, lingon,
pepparotsgrädde, hasselnöt och oxalis

135kr

”Pepparkaka”
125kr
Mjuk pepparkaka med kanelglass, fikon och
lingon
”Julgodis”
Saffransfudge, vaniljkola, pavé

Restaurang På Skissernas · Finngatan 2 · 223 62 Lund · www.paskissernas.se · 046-222 68 68

65kr

