
Maten fyller magen,
Desserten går till hjärtat

Klassisk Skagen
Serveras på danskt smörstekt rågbröd. 
Toppas med löjrom och raspad pepparrot.

Sotad oxfilé
Serveras med rökt majonnäs, pumpakärnor,
syltade kantareller samt en liten sallad på glasad
gurka & äpple

Fransk löksoppa
Serveras med surdegs levain & gruyere ost. 

FÖRRÄTTER

KALLT & VARMT
Caesarsallad
Med kyckling & bacon, toppad med parmesan.

L-59´s Fisk- & skaldjursgryta 
Serveras med levainbröd & aioli. 

Surf n´ Turf 
På oxfilémedaljonger. Serveras med blomkål- &
jordärtskockakräm, rödvinssås samt
chilimarinerade vannameiräkor på spett och
friterad palsternacka. 

Oxfilépasta 
I krämig svampgräddsås med färsk spenat,
tryfferad rödvinssås, syrad lök & parmesan. 

L-59´s Klassiska burgare
Med klassiska tillbehör. Serveras med pommes &
parmesan- & ruccola dipp.

Grillad Halloumiburgare
Med klassiska tillbehör samt pommes &
parmesan- & ruccola dipp.

Veganburgare
Med klassiska tillbehör samt picklad lök. 
Serveras med pommes & vegansk parmesan- &
ruccola dipp. 

Köksmästaren rekommenderar

PIZZA
Klassikern 
Tomatsås, buffelmozzarella & basilika. 

Prociutto
Tomatsås, prociutto crudo & stekta champinjoner. 

Heta räkor
Tomatsås, chilimarinerade vannameiräkor,
handskalade räkor & citron. 

Julius
Tomatsås, kycklingfilé, bacon, soltorkade tomater,
parmesan & caesardressing. 

Bianco
Creme fraiche, handskalade räkor, löjrom, citron,
färsk rödlök & dillolja. 

Big Boss 
Tomatsås, oxfilé, bacon, lök, champinjoner &
bearnaise. 

Costas 
Tomatsås, halloumi, kapris, oliver & bakad tomat. 

Vegan whitecheese
Vegansk tomatsås, veganost, grillade grönsaker
samt vegansk whitecheese.

FÖR DOM SMÅ..SÖTT & GOTT
Mjölkchoklad pannacotta
Med syrlig citrusgelé, rostad vitchoklad &
kaksmulor.

Hjortrontart
Med fluffig kokosmousse, kolamaräng & färsk
frukt.

Kvällens sorbet
Serveras med kolamaräng & färsk frukt. 

Kvällens tryffel
Fråga din servitris/servitör om kvällens smak.
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L-59 barnburgare 
Serveras med bacon, tomat, sallad, pommes &
ketchup.

Pannkakor
Serveras med sylt & grädde.
Extra pannkaka: 20kr/st
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Brist på mat & dryck 
skapar inga hjältar

Fransk löksoppa

Serveras med surdegs levain & gruyere ost. 

 

Surf n´ Turf 

På oxfilémedaljonger. Serveras med blomkål-

& jordärtskockakräm, rödvinssås samt

chilimarinerade vannameiräkor på spett och

friterad palsternacka.

 

Mjölkchoklad pannacotta

Med syrlig citrusgelé, rostad vitchoklad &

kaksmulor.
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