LOTTA’S KROG & PUB

Meny
Burgare på Lottas
Lottas cheese- & BBQ-burgare – med smält cheddarost, knaprigt bacon,
sweet chilidressing, sallad, picklad rödlök och friterade lökringar mellan
grillat briochebröd. Serveras med coleslaw, gurka och grovskuren
pommes frites.
219:(Our cheeseburger with french fries and extras)

Vegetarisk halloumiburgare – med smält chiliost, relish på soltorkad

tomat, picklad rödlök, sallad, färska tomater, guacamole och sweet
chilidressing. Serveras mellan grillade briochebröd och sötpotatis pommes
frites.
219:-

Vin på glas
Lottas gillar vin på glas. Välj mellan 20, 30 eller 40 cl.
På kran har vi druvtypiska viner på bland annat Cabernet Sauvignon,
Tempranillo och Malbec samt populära klassiker från Veneto i Italien
och Kalifornien i USA.
Självklart erbjuds fruktig Chablis, frisk Sauvignon Blanc och svalkande rosévin.
Vi har såklart även bubbel på glas. Fråga i baren så hjälper vi dig.

(Vegetarian halloumi burger with chili cheese, tomato relish, pickled red onion,
guacamole and sweet potato fries)

Med vårt tappsystem för glasvis servering hålls kvaliteten på vinerna hög
och valmöjligheterna stora.

Husets fisk- & skaldjursburgare – på lax, torsk, kräftor och hummer.
Serveras mellan vitlöksgrillade briochebröd med skagenröra, remouladsås,
friterade lökringar, sallad, grön sparris och sötpotatis pommes frites.
219:-

Vi har givetvis ett urval av kvalitativa buteljer för den som föredrar det.

Vi har även alkoholfria viner!

(Homemade seafood burger with dressing, green salad and sweet potato fries)

Era favoriter

Lottas plankstek – en riktig pubklassiker! Grillad oxfilé (naturkött Brasilien),
gratinerad pommes duchesse, grillad majs och ananas. Serveras med
ugnsbakad tomat, baconlindade bönor, champinjonstuvning och krämig
bearnaisesås.
285:-

Pizza

Vi serverar en stenugnsbakad pizza med tomatsås, lättrökt skinka, mozzarella,
salami, spenat och champinjoner.
149:-

(Pizza with tomato, mozzarella cheese, ham, salami and mushrooms)

Sött & syndigt

(Fillet of beef from the grill with duchesse potato and bearnaise sauce)

En stor klassisk schnitzel – med aromsmör, anjovis, citron, grovskuren
pommes frites, grillad tomat och baconlindade bönor.
245:(Austrian style schnitzel with anchovy, lemon, tomato from the grill and french fries)

Grillad entrecôte – (färsk Australien) 250 gram. Serveras med pommes
frites, portvin- och rödvinssås, husets rödvinsmör, baconlindade färska
haricots verts samt friterade lökringar.
289:-

(Grilled ribeye, french fries, fried onion rings, red wine butter and port/red wine sauce)

Club sandwich – friterad kyckling (svensk färsk), bacon, cheddarost, tomat
och sallad mellan rostade surdegsbröd. Serveras med friterade potatisvingar,
lökringar, sweet chilidressing och husets coleslaw.
178:(Fried chicken sandwich with bacon, cheddar, lettuce and tomatoes.
Served with french fries)

Crème brûlée – (och lite karamell). Serveras med smulat hallon.
(Crème brûlée)

Glace au four – marängbakad hallonparfait på rulltårtsbotten med
skogsbärskompott och nötflarn.

(Raspberry parfait covered with meringue)

90:-

99:-

Ljummen hemgjord munk – rullad i myntasocker, fylld med karamelliserat
äpple och rabarber. Serveras med vaniljcrème och rostad vit choklad.
99:(Apple and rhubarb doughnut with vanilla sauce)

Kvällens lilla patentdessert – hemgjord cheesecake med citron och
apelsingelé.

(Home made cheesecake with a lemon/orange top)

Nygatan 22, 903 27 Umeå
Telefon: 090-12 95 51, info@lottas.nu, www.lottas.nu
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Side orders

Ugnsrostade vitlöksbröd x 2		
(Garlic bread)

55:-

Sötpotatis pommes frites		
(Sweet potato fries)

55:-

Vegetariskt
Vegetarisk halloumiburgare – med smält chiliost, relish på soltorkad tomat,
picklad rödlök, sallad, färska tomater, guacamole och sweet chilidressing.
Serveras mellan grillade briochebröd och sötpotatis pommes frites.
219:-

Mat på Lottas

(Vegetarian halloumi burger with chili cheese, tomato relish, pickled red onion,
guacamole and sweet potato fries)

Vi är stolta över vårt kök på Lottas Krog & Pub. Målet är mat som
är varierad, läckert upplagd och ger mervärde. För allergiker
finns information om eventuella allergena ämnen i maten att få av
personalen vid beställning. Vår mat och våra frityroljor är fria från
transfetter och vi söker kontinuerligt efter de bästa råvarorna.

Grillat pestoglaserat halloumispett – med skogschampinjoner,
charlottenlök, majs, tryffelaioli, grillad zucchini, matig grönsallad och
sötpotatis pommes frites.

All mat- och dryckesbeställning tas i baren. Tillägg och ändringar i
menyn kostar 25:-.
Kändes portionen stor? Be om en doggybag.

Lottas lax- & räkbakelse – krämig laxöra mellan ljusa formbröd rullad
i färska örter. Toppad med färska räkor och en kallrökt laxros.
129:(Salmon and shrimp pastry)

Tallrik med charkuterier – rökt vildsvinsskinka, coppa (lufttorkad fläskkarré),
serranoskinka, älgkorv, grönmögel- och färskostcreme, fikonmarmelad, husets
semitorkade tomater, olive-tapenade och grillat surdegsbröd. För 2 personer. 199:(Charcuterie platter)

Mozzarella allo scrigno – smördegsinbakad buffelmozzarella fylld
med parmaskinka, soltorkade tomater och färsk spenat.
Serveras med tomatsmörsås.

(Mozzarella cheese in puff pastry with parma ham, sundried tomatoes served
with a tomato and butter sauce)

(Served on roman lettuce with crispy bacon, parmesan cheese and a caesar dressing)

235:-

(Grilled halloumi cheese on a skewer vegetarinan style. Served with truffle aioli, a
hearty salad and sweet potato fries)

Vegetarisk stenugnsbakad pizza – med tomatsås, mozzarella, grillad
zucchini, semitorkade tomater, spenat och champinjoner.
149:(Pizza with semi-dried tomatoes, mozzarella cheese, grilled zucchini, spinache
and mushrooms)

Till att börja med

139:-

Färsk pasta

Carbonara på vårt vis – färsk pasta med oxfilé, alspånsrökt fläsk, lök,
spenat, ägg, grädde, riven parmesan och nymalen svartpeppar.
199:(Homemade pasta with fillet of beef, smoked pork, onions, eggs, cream and parmesan)

Sallad

Caesarsallad med grillad kycklingfilé (färsk svensk) – på en bädd av
romansallad. Serveras med caesardressing, brödkrutonger, stekt bacon,
riven parmesan och örtgrissini.
169:-

Italiensk mozzarellasallad med inlagda skogschampinjoner – med färsk
minimozzarella, blandad grönsallad, pesto, kvisttomater, picklad rödlök, oliver
och ett grillat vitlöksbröd.
159:(Italian mozzarella salad with pickled mushrooms, mixed lettuce, tomatos, olives
and a roasted garlic bread)

Caesarsallad med grillad halloumiost – på en bädd av romansallad. Serveras
med caesardressing, brödkrutonger, riven parmesan och örtgrissini.
169:(Caesar salad with halloumi cheese, parmesan and a caesar dressing)

Carbonara på vårt vis – färsk pasta med grillad halloumiost, lök, spenat,
ägg, grädde, riven parmesan och nymalen svartpeppar.
199:(Homemade pasta with grilled halloumi cheese, onions, eggs, cream and parmesan)

Italiensk mozzarellasallad med lufttorkad skinka – färsk minimozzarella,
blandad grönsallad, pesto, kvisttomater, picklad rödlök, oliver och ett grillat
vitlöksbröd.
159:(Italian mozzarella salad with parma ham, mixed lettuce, tomatos, olives and
a roasted garlic bread)

Hav & sjö

Vitvinsgratinerad röding – toppad med forellrom, pommes duchesse,
smörbrynta rotfrukter, grönsaker och Västerbottensostsufflé.
299:(Baked fillet of arctic char with a creamy white wine sauce)

Vår egen fish & chips – friterad ishavstorsk (MSC-märkt) serverad
med grovt skuren pommes frites, smörfrästa sockerärtor, hemgjord
remouladsås samt picklad rödlök, citron och örter.
(Homemade fish and chips on fresh cod with chips and a tartar sauce)

269:-

Svenska klassiker
Biff Rydberg – stekt oxfilé (naturkött Brasilien), tärnad råstekt potatis,
stekt lök, äggula samt senap- och pepparrotscrème.
259:(Beef Rydberg – a classic Swedish dish served with filet of beef, potato,
onion and a mustard and horseradish sauce)

