
VI REKOMMENDERAR
Middenhof Shiraz
Western Cape, Sydafrika 
Glas 16 cl / f laska
8,40 € / 39 €

G = Glutenfritt L = Laktosfritt V = Vegetariskt
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EFTERRÄTTER
Husets vaniljglass G, L ..........................10 €
med havrecrunch och kinuski- eller chokladsås
Crème brûlée G, L ..................................12 €
med sorbet, bär och crunch
Chokladkladdkaka G, L .........................12 €
med hallon, vaniljgrädde och hallonkola
Husets sorbet G, L .................................. 6 €

FÖRRÄTTER
Rödbetscarpaccio G, L, V ........................12 €
med rostade pinjenötter, getost, balsamico-
sirap och ruccola
Toast Skagen à la Park L ......................15 €
räkröra smaksatt med dill på rostat surdegs-
bröd med sikrom och finhackad rödlök
Råbiff av åländsk oxe G, L .....................15 €
med tärnad rödbeta, cornichons, finhackad 
rödlök, dijonsenap och äggula 

VARMRÄTTER
Grillad aubergine G, L, V ....................... 28 €
med tomatconcassé, persiljepotatis och  
rostad svartrot
Grillad lax G, L ..................................... 28 €
med dillhollandaise, vårlök, smörslungad  
potatis och rostad lime
Parks klassiska kryddoxe G, L .............. 38 €
En klassiker på Park sedan 1976. Inhemsk 
oxfilé serverad med honungsgurka, rödkål, 
baconbönor, vitlökssmör och en kall örtsås 
samt råstekt vitlökspotatis

VÄLJ HUVUDRÅVARA OCH 
KOMBINERA MED VALFRIA TILLBEHÖR:

Grillad åländsk rostasfilé .................. 28 €
Grillad åländsk entrecôte .................. 32 €
Grillad finsk oxfilé ............................ 38 €

POTATIS & GRÖNSAKER
Pommes Frites
Klyftpotatis
Vitlökspotatis
Smörslungad potatis
Bakad potatis
Wokade grönsaker

I priset för huvudråvara ingår ett smör eller en sås 
samt potatis eller grönsaker. Om du önskar flera 
tillval tillkommer en kostnad på 2 € per tillval.

Alla tillbehör är glutenfria och låglaktos.

SÅSER & SMÖR
Vitlökssmör
Café de Parissmör
Persiljesmör
Bearnaise
Pepparsås
Svampstuvning

TILLBEHÖR 

FÖRDRINKAR
Husets GT ..........................10,10 €
4 cl Åland Distillery Gin,  
Fever Tree Tonic, havtorn

Parks Passion .....................8,80 € 
2 cl Smirnoff Vodka, 2 cl Passoa, 
passionsjuice, citron

Prosecco  .................. 8,50 € / 39 €
Mionetto Prosecco Organic Extra Dry, 
glas 12 cl / f laska


