
 

 
 
 
 

 
 

VÅRA MATCHMENYER I 
RESTAURANG VICTORY SÄSONGEN 

2021 
 

27jan 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 
Förrätt: 
Skaldjurstaco toppad med wakame   
Varmrätt: 
Torskrygg med brynt smör, pepparrot och ägg 63°. Serveras med friterad mandelpotatis  
Eller 
Hjortinnanlår med karljohanssky, äpple, selleri och picklade tranbär. Serveras med 
potatisbakelse smaksatt med prästost 
Dessert: 
Citronmousse med lakritssås och toppad med lakrits crunch  
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 
 

31jan, 24feb 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 

Förrätt: 
Rensteksmousse med lingon, rostad lök, krasse och surdegsbröd 
Varmrätt: 
Gös med mangold, rödbeta, kapris och smörsås. Serveras med potatispuré  
Eller 
Kalventrecote med tryffelsky, stekt skogssvamp och broccolini. Serveras med 
potatispuré  
Dessert: 
Tiramisu på äpple 
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 
 



 

 
 

 
 
3jan, 3feb, 7mars 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 
Förrätt: 
Gravad lax med senapskräm, dilldressade rädisor och betor. Toppad med 
kavringssmulor 
Varmrätt: 
Hälleflundra med chorizohollandaise, broccolini och pommes rissole  
Eller 
Helstekt oxfilé med balsamicosky, peccorinokräm och bakad morot. Serveras med 
pommes rissole  
Dessert: 
Vaniljpannacotta med rabarberkopott smaksatt med kardemumma och havrecrumble  
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 
 

12feb, 26 feb 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 
Förrätt: 
Jordärtskocksoppa med inlagd kålrabbi och örtolja 
Varmrätt: 
Röding med citronmarinerad salladslök, grillad citron och skaldjurssås. Serveras med 
dillslungad potatis 
Eller 
Utskuren biff med rödvinssås, bearnaisesås och bakade körsbärstomater. Serveras med 
rostad potatis 
Dessert: 
Chokladmousse med marinerade bär och chokladgarnityr 
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
27 Dec, 22jan, 15feb 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 
Förrätt: 
Svampsoppa med inlagda kantareller 
Varmrätt: 
Hälleflundra med vitvinsås, bakade rödbetor och smörslungad potatis 
Eller 
Helstekt oxfilé med rosmarinsky, vitlökssmör och bakade tomater. Serveras med rostad 
potatis 
Dessert: 
Trilogi på jordgubbar. 
Pannacotta, jordgubbsmarinerade pärlor och färska jordgubbar toppad med 
vitchokladcrisp 
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 

 
13jan, 20feb 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 
Förrätt: 
Sotad lax med picklade grönsaker, örtemulsion och sojamarinerad forellrom 
Varmrätt: 
Rödtungabakelse med smörsås, rostad broccoli och dillslungad potatis 
Eller 
Utskuren biff med pumpapuré och barolosås. Serveras med Pommes Anna och 
citrondressad broccolini 
Dessert: 
Vår variant av äppelpaj i glas med äppelkompott, mascarponekräm och havrecrumble  
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 
 

 



 

 
 
 
 
15jan, 10feb, 12mars 
3 RÄTTERS INKL KAFFE / 2 RÄTTERS INKL KAFFE (Förrätt, varmrätt)  
 
Förrätt: 
Jordärtskocksoppa med rostat isterband och krasse 
Varmrätt: 
Torsk med rödvinssås, sidfläsk och inlagd smålök. Serveras med potatispuré  
Eller 
Kalventrecote med rödvinssås, örtemulsion och bakade morötter. Serveras med 
potatispuré 
Dessert: 
Hallonmousse med chokladganache och toppad med chokladcrisp 
 
MODO BURGARE  
Högrevsburgare med kött från Hansens Chark. 
Briochebröd, dijonmajonnäs, crispsallad, cheddarost, bacon & picklad silverlök 


