Trelleborgs egna pärla är belägen vid vattnet, här strävar vi efter
en fulländad upplevelse för alla.
Vi serverar vällagad mat som går i säsongens tecken i en mysig och
avslappnad miljö likt strandens egna vardagsrum.
Till Siluett välkomnar vi & personalen er med öppen & varm famn
till en familjär stämning - hoppas vi att ni får en matupplevelse
utöver det vanliga.

Väl mött & smaklig spis önskar krögarna Daniel & Albin samt
köksmästare Vincent Vitlock med personal!

Köksmästarens trerätters

Fråga personalen efter
kvällens trerätters.

475:-

Förrätter
Dryckes rekomendation
Truls är Siluetts egen vin & öl sommelier: Han rekommenderar;

Löjromstrutar (3 st)
Vispat syrad grädde & fint hackad gräslök
145:-

Tomat & Burrata Mozzarella
Mixade cocktailtomater från
Skåne. Picklad rödlök, pesto &
Örter.
125:-

Våran *Caprese* passar till vårt härlig Chianti, gjord av
100% Sangiovese, har en härlig rund smak av körsbär,
björnbär och viol men har också ett angenämt bett från
tanninerna. 95:-

Klassisk toast Skagen med löjrom,
citron & dill
1/1 215:-, 1/2 175:-

Skagen matchar vi tillsammans med en frisk och härlig
Sauvignon Blanc från Sydafrika i form av Southern Right,
med toner av citrus, krusbär, stenfrukter och nyklippt gräs.
115:-

Krabb Cappellini Pasta
Handplockad krabba, romansallad,
hummerolja, chili, vitlök & lime
1/1 255:-, 1/2 195:-

Krabban passar utmärkt ihop med Picpoul från Languedoc,
- fräscht vin med smaker av citron, persika, vita blommor
och en härlig mineralitet med en aning sälta i finishen.
100:-

Siluett’s klassiska råbiff
Tryffel- & parmesankräm, krispig lök, krasse, färskriven parmesan
1/1 215:-, 1/2 175:Lägg till pommes frites + 35:-

Truls är våran vinkille, han älskar
dryck och har noggrant valt ut sina
rekommendationer som förslag till
rätterna. Ser ni honom så passa på
att fråga om lite tips på dryck, om ni
är sugna på något annat.
Varmrätter

Krabb Cappellini Pasta
Handplockad krabba, Romansallad,
Hummerolja, Chili, vitlök, lime
255:-

Krabban passar utmärkt ihop med Picpoul från Languedoc,
- fräscht vin med smaker av citron, persika, vita blommor
och en härlig mineralitet med en aning sälta i finishen.
100:-

Siluett’s Smashed Burger
Ost / Bacon / Lök / Pommes /
Saltgurka / Dipp
185:-

Burgaren passar till en härlig Chianti, gjord av 100%
Sangiovese, har en härlig rund smak av körsbär, björnbär
och viol men har också ett angenämt bett från tanninerna.
95:-

Siluett’s F!sh Burgare (Vegansk)
Tartar sås, pommes, saltgurka,
dipp
185:-

Här passar ett friskt och fräscht vitt vin av druvan
Nebbiolo väldigt bra. Smakerna går åt gröna äpplen, citron
och en touch av litchi. 110:-

Kvällens Grillade Köttbit
Serveras med hemmaslungad
dragonsås, Belugalinser - rökt
sidfläsk, & rödvinssås.
255:-

Truls matchar denna kötträtt med ett kraftigt rött vin av
druvan Syrah från Rhônedalen. Saint Cosme’s tonerna går
åt björnbär, blåbär, plommon samt en ton av svartpeppar
och fänkål. 105:

Moules frites med rökig aioli
Våra berömda Blåmusslor, Krispiga
Pommes och rökig aioli.
185:-

Våra härliga blåmusslor dryckes förslagsvis med en härlig
Picpoul från Languedoc, detta är ett väldigt fräscht vin med
smaker av citron, persika, vita blommor och en härlig
mineralitet med en aning sälta i finishen. 100:-

Kvällens Fisk
Pocherad fisk med potatis, en
krämig vitvinsås med
skaldjurssmak. Med rom & örter.
275:-

Fisken matchar Truls tillsammans med en frisk och härlig
Sauvignon Blanc från Sydafrika i form av Southern Right.
Här finner ni toner av citrus, krusbär, stenfrukter och
nyklippt gräs. 115:-

Cappellini med sallad & Tryffel
Tryffelkräm, rostade nötter &
Parmesan
195:-

Här passar en härlig Chianti till gjord av 100% Sangiovese,
har en härlig rund smak av körsbär, björnbär och viol men
också ett angenämt bett från tanninerna. 95:-

Dalabadets Skaldjursplatå
Ett härligt fat med havskräftor, krabbklor, räkor, färsk hummer,
skagenröra, Franska ostron,
Serveras med surdegsbröd, pommes, smör, citron och 2 såser, rökig aioli
& tartarsås.
895;-/person (förbokas 2 dagar i förväg)

Boka platån här - Scanna QR koden

Dessert
Chokladmousse med färska bär
125:-

Till denna härliga chokladmousse så kan man med fördel
dricka en söt och intensiv Madeira i form av Leacocks 5yo
Full Rich Madeira. Smakerna går åt nötter, choklad och
dadlar. 21:-/cl

Kvällens dessert
Fråga personalen för kvällen
hemmagjorda godbit.
125:-

Ostbricka
Godar Ostar, knäcke & marmelad
155:-

Till dessa ostar passar en härlig Nebbiolo från Lombardiet i
form av Nino Negri Le Tense, med smaker av körsbär, nypon
och rosor och avslutas med en härlig kryddighet. 130:Vill man istället dricka sötare vin till ostarna så passar
Vintry´s Red Port fantastiskt, med smaker av torkade
frukter såsom katrinplommon, nötter och en liten finish av
svartpeppar. 16:-/cl

Kanske en Avec efter maten - till desserten?
Cognac 4cl
Braastad VS 80:Braastad VSOP 100:Grappa 4cl
Sarpa Di Poli 120:Sarpa Di Poli Fatlagrad 120:Calvados 4cl
Boulard VSOP Calvados 120:-

För full lista - fråga din servitris

Barnmeny
Spagetti Bolognese
85:Hamburgare
Serveras med pommes
85:-

Barmeny
Tryffel & Parmesan Fries
55:Chilinötter & saltade jordnötter
25:Chips
35:Siluett’s Ostbricka
Knäcke & marmelad
155:-

*Allergier/Allergener - Säg till eller fråga personalen.

