
Varmrätter
KB:s rökta, glazerade revben   299:-
med picklade grönsaker och vårt  
urval av såser  

Grillat från köttdisken
Från speciellt utvalda gårdar.  
Till alla grillrätter ingår ett valfritt tillbehör  
och kvällens såsplanka. 

Glacerade fläskkarréspett   249:-
Sverige, Rocklunda gård   

Flankstek 56°  299:-
Uruguay, Novillo Real  

Iberico secreto    329:-
Spanien, Montaraz   

Entrecôté   369:-
Sverige, Dalsjöfors  

Oxfilé på argentinskt vis   369:-
Sverige, KLS Ugglarps     

Hängmörad Clubsteak    599:-
Sverige, Fällmans kött  

Wagyuentrecôte (förbeställning dagen innan) 599:-
USA, Snake river farms   

Tillbehör till våra  
kötträtter  (39:-/extra tillval) 
1 alternativ ingår alltid till huvudrätten 
Potatisgratäng - Pommes - Sötpotatispommes
Örtslungad potatis - Kvällens gröna - Potatispuré

Sterling hälleflundra    329:-
med örtslungad potatis, dillvitvinssås,  
vårens primörer och mikroskott  
från Mönsterås 

Kryddbakad blomkål      245:-
med puré på blomkål, marinerad blomkål,  
rostade kvisttomater, pistagenötter  
och luftig hollandaise

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Menyer Förrätter

KB:s lilla stekgradsskola: 
Rare 44º  Köttet är rött rakt igenom

Medium rare 52º  Köttet har en röd kärna och  
 ett rosa yttre

Medium 56º  Köttet är rosa rakt igenom

Medium well 62º  Köttet har en rosa kärna  
 och grått yttre

Well done 75º  Köttet är grått rakt igenom,  
 kan upplevas torrt. Köttbiten  
 tar också längre tid att tillaga!

Barnmeny
(Gäller för barn upp till 12 år)
½ portion av alla varmrätter

Köttbullar  85:-
potatispuré, gräddsås, lingon

Pasta Bolognese 85:-
tagliatelle, köttfärssås

Plättar 85:-
vaniljglass och bär 

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Burgare

Original   199:- 

Toplessburgare   199:- 
serveras med salladsblad istället för  
hamburgerbröd  

KB:s klassiska hamburgare  209:-
med cheddar och lök 

Halloumiburgare  199:-
med ruccolapesto på solrosfrön och lök  

Heléns burgare  225:-
med jalapeño- cream cheese, cheddar,  
karamelliserad lök och sötpotatispommes 

Månadens burgare  
se tavlorna eller prata med er servis

Desserter
Godispåsen 39:-

KB:s Mintchokladtryffel 39:-

Sorbet/glass 95:-
ditt val av smak med kaksmulor och bär

Crème brûlée  105:-
smaksatt med vanilj serveras med  
vinbär- och citronsorbet

Citronpaj  115:-
med italiensk maräng och färska bär  

Inkokt rabarber   115:-
med mandelfinancier, yoghurt- och  
flädersorbet samt mandelströssel

Alla våra burgare är gjorda på amerikanskt 
högrevshjärta från usda certifierade Creekstone 
farms. Vi maler köttet och formar burgarna själva. 
Vi serverar våra burgare medium well, då den lätt 
blir torr och tråkig om den serveras well done. 

Menu 1  2 rätter 459:- 3 rätter 559:-

Potatis- och purjolökssoppa  
med kycklingterrine, ramslök  
och potatiskrisp

Oxfilé på argentinskt vis
med potatispuré och kvällens grönsak 

Citronpaj
med italiensk maräng och färska bär

Menu 2 2 rätter 419:- 3 rätter 519:- 

Citroninkokt vit sparris
sandefjordsås, forellrom, gräslök,  
friterad potatis och körvel

Sterling hälleflundra  
med örtslungad potatis, dillvitvinssås,  
vårens primörer och mikroskott från Mönsterås 

Inkokt rabarber
med mandelfinancier, yoghurt- och  
flädersorbet samt mandelströssel

Menu 3 2 rätter 375:- 3 rätter 449:-

Vitlöksbröd
med dressad sallad & tzatzikidip

Flankstek 56° 
med potatisgratäng och kvällens grönsak 

Crème brûlée 
smaksatt med vanilj serveras med  
vinbär- och citronsorbet
 

Friterade paprikaringar/ lökringar  95:- 
med chilimajonnäs 

Vitlöksbröd  99:- 
med dressad sallad och tzatzikidip 

Kallrökt skinka från Umeå chark     149:-
med grönpepparmajonnäs, inlagd lök,  
ost i pecorinostil, pinjenötter 

Potatis- och purjolökssoppa    149:-/215:-
med kycklingterrine, ramslök  
och potatiskrisp

Citroninkokt vit sparris       149:-
med sandefjordsås, forellrom, gräslök,  
friterad potatis och körvel

Friterade ricottaknyten      139:-
med semitorkade tomater, brynt smör  
vinnaigrette, pistage och salvia

Vår handskurna råbiff  
på halstrad oxfilé 159:-/259:-
med ingefära- och chilimajonnäs,  
kimchi på rotselleri, sojagravad äggula  
och rispapper

Månadens förrätt    
se tavlorna eller prata med er servis


