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Sam’s erbjudanden
Två rätter för 299 Kr
Tre rätter för 349 Kr

Förrätt
Vitlöksbröd med aioli, oliver, krispig tomater, sallad och en härlig Milano salami

Huvudrätt
Oxﬁle med rödvinssås, bearnaisesås, kokta grönsaker, coleslaw, balsamico
cocktailtomater och valfri potatis.

Efterrätt
Välj bland våra efterrätter Blåbärspannacotta, Creme Catalan eller Kladdkaka med
vaniljsås.

https://docs.google.com/document/d/1-gBgudp4eFQ6jqEBkoIuXln3oy0VnoMPH4zvcONDIPE/edit#
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Förrätter

Bruschetta

Vitlöksbröd med aioli, oliver,
Italiensk piccante salami.

69 kr

Toast Skagen

Räkor i dillmajonäs, schalottenlök
och krispig sallad.

99 kr

Sam's Nachos

Nachos gratinerade med cheddar.
Serveras med hackad jalapeños,
rödlök, tomat, chili salsa och aioli.

99 kr

Carpaccio

Tunt Skivad rå-oxﬁlé med en härlig 129 kr
dijonvinägrett,krispig sallad,
parmesanost.

Vinkokta musslor

Blåmusslor, lök, chili, vitt vin, smör 99 kr / 199 kr
och fänkål. Serveras med pommes
eller vitlöksbröd samt aioli.

https://docs.google.com/document/d/1-gBgudp4eFQ6jqEBkoIuXln3oy0VnoMPH4zvcONDIPE/edit#
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Huvudrätter
Alla våra kötträtter serveras med valfri potatis, pommes frites, klyftpotatis
eller vår härliga potatisgratäng

Sam's
Högrevsburgare
150gm

Cheddarost, bacon, lökringar,
coleslaw, hemmagjord majonnäs
och krispig pommes.

125 kr

Sam's
Högrevsburgare 220
gm

Högrevsburgare med brieost,
karamelliserad lök, långkokt
BBQ-sås, hemmagjord majonnäs,
coleslaw och krispig sötpotatis
pommes.

169 kr

Sam's Kycklingﬁle

Serveras med rödvinsås och en
härlig kantarell & svampsås samt
kokta morötter, broccoli,grillad
zucchini.

169 kr

Sam's ﬂäskﬁle

Serveras med kantarella &
Champinjonsås,rödvinsås och
kokta morötter, broccoli, grillad
zucchini.

179 kr

Sam's Iberiska
revben

Chili och honungsglaserat Iberiskt
revben, långkokt BBQ sås med
ananas smak samr en syrlig sallad
och rödvinsås.

179 kr

Sam Oxﬁle bastard

Serveras med rödvinsås och kokta
morötter, broccoli, grillad zucchini.

179 kr

Black & white

Black angus ryggbi och ﬂäskﬁle
med rödvinssås & bearnaisesås.
kokta morötter, broccoli, grillad
zucchini.

199 Kr

Sam's Tournedos

Vår ﬁna ananas BBQ, Risotto &
mozzarella kroketter, bearnaissås,
Syltade små rödlöken med
rödvinsås och cocktailtomater.

249 kr

https://docs.google.com/document/d/1-gBgudp4eFQ6jqEBkoIuXln3oy0VnoMPH4zvcONDIPE/edit#
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Sam’s Pepparstek

Vår ﬁna ananas BBQ, Risotto &
mozzarella kroketter, bearnaissås,
Syltade små rödlöken med
rödvinsås och cocktailtomater.

249 kr

Sam's Plankstek

Med Duchessepotatis eller pommes
frites, Black Angus ryggbi , grillad
majskolv, gratinerade tomater,
baconlindad grön sparris,
bearnaisesås och syrlig sallad.

249 Kr

Sam's Lammracks

Lammracks med karamelliserad lök 279 kr
puré ,Rostade rotfrukter och
amandine potatis,rödvinssås semi
torkade cocktailtomater.

Kantarellrisotto

Balsamico syltat sidﬂäsk med
smörstekt svamp och sparris och
parmesanost (Alternativ
vegetarisk).

179 kr

Sam’s Hemrökta
laxﬁlé

Rotfrukter, amandine potatis med
citron smör, örtagårdssås.

189 kr

Vegetarisk pasta

Färsk tortellini pasta med krämig
sås på parmesanost, rå-stekt
aubergine och zucchini

139 kr

Pasta manzo

Pasta penne med rostad paprika
och gorgonzolasås med Angus bi
och smörstekta champinjoner.

149 kr

Caesarsallad

kyckling, bacon, romansallad,
hemmagjord caesardressing,
tomat, gurka, oliver, Krutonger och
Parmesanost.

139 kr

Räksallad

Salladsmix, gurka, tomat, rödlök,
ägg, grön sparris, Rhode islandsås,
Dijonvinägrett.

139 kr

https://docs.google.com/document/d/1-gBgudp4eFQ6jqEBkoIuXln3oy0VnoMPH4zvcONDIPE/edit#
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Efterrätter

Blåbärspannacotta

Serveras med mandelsmulor och
färska bär

59 kr

Créme catalan

Serveras med mandelsmulor och
färska bär

59 kr

Sams chokladtry el

Sams egna chokladtry el

20 kr / st

Kladdkaka

Serveras med vaniljglass och färska
bär.

69 kr

Tre sorbet

Tre olika sorters sorbe

79 kr

Vi har fullständiga rättigheter!
Smaklig måltid önskar Sardar med personal!

https://docs.google.com/document/d/1-gBgudp4eFQ6jqEBkoIuXln3oy0VnoMPH4zvcONDIPE/edit#
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