Trelleborgs egna pärla är belägen vid vattnet och här strävar
vi efter en fulländad upplevelse för alla.
Med vällagad mat som går i säsongens tecken, välkomnar vi &
personalen er med öppen & varm famn.
Med mysig miljö och välkomponerad mat finner ni er i strandens
egna vardagsrum. Med en avslappnad miljö & en familjär
stämning - hoppas vi att ni får en matupplevelse utöver det
vanliga.
Väl mött & smaklig spis önskar köksmästare Vincent Vitlock
tillsammans med krögarna Daniel och Albin med personal!

Köksmästarens trerätters
Fråga personalen för kvällens utvalda!

Svensk Tomahawk Steak (950g, (ca 650g kött)
Ingår alltid: Tryffel & Parmesan Fries / Sås & Dippor

Sharing 2 personer

Sharing 3 personer

Sharing 4 personer

(375kr/person)

(295kr/person)

(245kr/person)

325g/person

210g/person

160g/person

Lägg till:
Sexy Fries (Koreansk Gochujang & Parmesankräm, Grönt)
Grillad Majs 39
Öl - Panerade Lökringar 39

39

Nöjda med ert besök hos oss? Gud vad roligt! Då får ni gärna
recensera oss på vår facebook eller tripadvisor & hjälpa andra
att hitta hit. Vi uppskattar det enormt!

Förrätter
Skogens Svamp Toast
Lättstuvade svampar på smörstekt Levainbröd / Ett urval av skogens
läckerheter / Havtorn / Parmesan
165:Siluetts klassiska råbiff
Tryffel- & parmesankräm, rågbrödscrunch, krasse, färskriven parmesan
1/1 215:-, 1/2 175:Lägg till pommes frites + 35:Kökets SmØrebröd Snittar
Ett färgglatt och smakrikt urval av kockens skafferi.
(Går att beställa vegetarisk)
3 st 120:-

Varmrätter
Variation på Lamm
Lammbringa / lammfärs / lammkorv / Potatis / Rödvinssås
225:Siluett’s Smashed Burger (alt.veg)
Svarta Sara (ost) / Bacon / Lök / Pommes / Saltgurka / Dipp
185:Oxkind
Potatis puré / Beluga linser / Rödvinssås med rökt fläsk
275:Dagens Fångst
Forellrom / Vitvinssås / Aioli / Svartkål
275:Smörstekt Gnocchi
Brynt smör / Tryffelkräm / Skogens svamp / Rostade nötter / Parmesan
195:-

Dessert
Hemmagjorda Chokladtryfflar
75:Banana Split på Siluett’s vis
Banan / Choklad / Maräng
125:Svenska ostar
Fänkålsknäcke & marmelad på gröna tomater
155:Månadens bakverk från Olof Viktor
Morotskaka med rostade nötter & bär
95:-

Barnmeny
Köttbullar
Serveras med pommes
85:Hamburgare
Serveras med pommes
85:-

Barmeny
Tryffel & Parmesan Fries
55:Sexy Fries
Dressade med Koreansk Gochujang dipp, parmesankräm, grönt
65:Chilinötter eller saltade jordnötter
25:Chips
35:Svenska Ostar
Fänkålsknäcke & marmelad på gröna tomater 155:-

