
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
Tru�� är Si����t� e��n ��� & öl �o�m���e�: Han  ����m�e�d����;

Tomat & Burrata Mozzarella
Mixade cocktailtomater från

Skåne. Picklad rödlök, pesto &
Örter.
125:-

Våra� *Cap����* pa���r ���l �år� �är�i� Chi����, g�o�d av
100% San����es�, ha� �� här�i� r��� s��� av �ör��är,

b�ör��är o�� v��� �en ��� �c��å et� ��g��äm� �et� �rån
ta���n���a. 95:-

Klassisk toast Skagen med löjrom,
citron & dill

1/1 215:-, 1/2 175:-

Ska��� m���ha� �� t���sa���n� ��d e� �r��� �c� �är�i�
Sa�v���on B���c ��ån S��af���� i f��� �v So����r� Rig��,
me� ��n�� a� c����s, k�u�bär, s�e�f���t�� o�h ��k�i�p� �räs.

115:-

Siluett’s klassiska råbiff
Tryffel- & parmesankräm, krispig lök, krasse, färskriven parmesan

1/1 215:-, 1/2 175:-

Lägg till pommes frites + 35:-

Tru�� är �åra� ��n���le, ha� äl��ar
d��c� o�h ��� n���ra�� v��� �t �i��

re���m���at���e� s�� �ör��ag ���l
rät�e�n�. Ser �� ��no� �å pa��� på

at� �råga �� ��te ���s �å d��c�, om ��
är �u�n� �å någo� ��n��.



Varmrätter

Siluett’s Smashed Burger
Ost / Bacon / Lök / Pommes /

Saltgurka / Dipp
185:-

Bur����n �a�s�� ��l� e� här�i� Chi����, g�o�d �� 100%
San����es�, ha� �� här�i� r��� s��� av �ör��är, b�ör��är

oc� ���l �e� h�� ��k�å et� ��g��äm� �et� �rån �a�n����na.
95:-

Siluett’s F!sh Burgare (Vegansk)
Tartar sås, pommes, saltgurka,

dipp
185:-

Här �a�s�� ��t ��is�� �c� �räs��t vi�� v�� �� d�u��n
Neb����o väl�i�t ���. Sma���n� �år åt ��öna äp��en, ci���n

oc� �� t�u�� �v ���c�i. 110:-

Kvällens Grillade Köttbit
Serveras med hemmaslungad

dragonsås, Belugalinser, pommes,
& rödvinssås.

255:-

Tru�� m���h�� �en�� �öt��ät� �ed ��� k���i�t �öt� �in ��
d�u��n S���h ��ån R�ône����n. Sa�n� ���me’s to���n� går
åt ��ör��är, b�åbär, p�o�m�� ��m� e� t�� �� s�a�t���p��

oc� �än�ål. 105:



Moules frites med rökig aioli
Våra berömda Blåmusslor, Krispiga

Pommes och rökig aioli.
185:-

Våra �är�i�� b�åmu��l�� �r��ke� �ör��ag���s ��� en �är�i�
Pic���� f�ån La����do�, de��� är e�� väl�i�t ��äs��t vi� ��d

s�a��r �� �it���, pe���k�, vi�� �l���or ��� �n �är�i�
mi����li��� m�� e� �n��� säl�a � fi��s�e�. 100:-

Kvällens Fisk
Pocherad fisk med potatis, en

krämig vitvinsås med
skaldjurssmak. Med rom & örter.

275:-

Fis��� m���ha� T��l� ��l��am���s ��� en ���s� ��h �är�i�
Sa�v���on B���c f�ån S��af���� i f��� �v So����r� Rig��.

Här fi��er �� ��ne� �� c���us, k�u�bär, s�e�f���t�� o�h
n��li��t ��äs. 115:-

Cappellini med sallad & Tryffel
Tryffelkräm, rostade nötter &

Parmesan
195:-

Här �a�s�� �� här�i� Chi���� ti�� g���d �� 100% San����es�,
ha� �� här�i� r��� s��� av �ör��är, b�ör��är o�� v��� �en

oc��å et� ��g��äm� �et� �rån �a�n����na. 95:-

Dessert

Chokladmousse med färska bär
125:-

Til� ��n�� �är�i�� c���la����s�e �å ka� ��n ��� för�e�
d�i�k� �� �öt o�� �n���si� Mad���a i f��� �v Le�c���s 5yo
Ful� ���h ���e���. Sma���n� �år åt �öt�e�, c�o�l�� ��h

da���r. 21:-/c�

Kvällens dessert
Fråga personalen för kvällen

hemmagjorda godbit.
125:-



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

Chilinötter & saltade jordnötter
25:-

Chips
35:-

*Allergier/Allergener - Säg till eller fråga personalen.


