
BÖRJA MED/DELA 

HAVSKRÄFTSOPPA 
med västerbottenkrisp 

KANTARELLTOAST 
Serveras med knaperstekt bacon (går 
även att få vegetarisk) 

56 GRADERS KALVYTTERFILÉ

165 

175 

165 

Tunt skivad med en ruccolasallad, grillad
citron, kapris, friterad kronärtskockshjärta, 
hyvlad parmesanost och jungfruolja 

TOAST SKAGEN Halv / Hel 145/195 

På smörstekt bröd, toppad med löjrom 

ANTI-PASTI MISTO 
Noggrant utvalda italienska charkuterier, 

oliver och ostar 

VITLÖKSBRÖD 
Parmesantoppad aiolidipp 

PIZZA 

235 

95 

CANATERELLE BIANCO (UTAN TOMATSÅS) 172 

Serveras med smörstekta kantareller, pesto, 

gorgonzola, pecorinoost 

LÖJROM PIZZA BIANCO (UTAN TOMATSÅS) 235 
Serveras med Västerbottenost, smetana, 

gräslök, rödlök, citron och dill 

DANELLI 
Tomatsås, mozzarella, prosciutto, honung, 

pinjenötter, ruccola och lagrad ost 

PICANIA 

167 

172 

Tomatsås, mozzarella, stark salami & picklad 
chilli, mango och lagrad ost 

PASTA 

PASTA FETTUCCINE 245 

Med oxfile, portobellosvamp serveras med 
tryffel & parmesanostsås 

PASTA AL�ARRABIATA 215 

Kryddig tomatsås, buffelmozzarella, chilli & 

The Pubt\C® 
HÖSTMENY 

SÄSONGENS 

HJORTYTTERFILE 315 
Serveras med syltade kantareller, hasselbacksbetor, svampsky och mandelpotatispure 

HALSTRAD RÖDINGFILE 275
Serveras med syrad lök, pumpa, sötpotatis, bryssel kålsblad, grillad citron och musselskum 

FISK & SKALDJURSGRYTA 245 
Serveras med (dagens fiskfångst), aioli, krutonger och färsk potatis 

VEGANSK RYDBERG 235
gjord på potatistärningar, portobello, betor samt öl kokt lök, serveras med 

senapsmajonnäs och friterad grönkål 

KLASSH<ER [TdJte mat:en;) 158

(\ 

CAESARSALLAD Kyckling 195 

Bacon, krutonger, lagrad ost & ceasardressing 

ENTRECOTE 2506 335 
250g entrecote serveras med pommes frites, 

"bea" & tomat och löksallad 

PLANKSTEK 335 
Tournedos, duchesse, haricots verts, bacon, 
champinjoner, tomat & "bea" 

BIFF RYDBERG 315 
Lyxig pytt med tärnad oxfile, potatis & öl kokt 

lök serveras med senapsg rädde 

MOULE FRITES 
1 kg blåmusslor i gräddig vitvinssås med 
schalottenlök, persilja och vitlök. 

XTRAS 

DRESSING 25 

SALLAD 45 

POMMES 45 

255 
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BURGARE 

PUBLICBURGARE 195 
Ost & bacon. Serveras med sallad, tomat, 
picklad lök, Publicdressing & pommes 

HALLOMIBURGARE 205 
Serveras med sallad, tomat, picklad lök, 
Publicdressing & pommes 

BARN (under 12 år-vuxentillägg 45 kr)

OSTBURGARE 120 
Pommes & sallad vid sidan 

OXFILE & POMMES 155 
1 00g oxfile med "bea" 

PANNKAKOR 85 

vitlök Har du allergier eller är känslig mot vissa livsmedel? 
med sylt & grädde 

Prata med din servis:) 
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