Köksmästarens Val
Chefs choice

3-rätters meny 455 kr
3 course menu 455 sek

Förrätt 145 kr
Starter 145 sek

Varmrätt 275 kr
Main course - 275 sek

Dessert 95 kr
Dessert - 95 sek

Redan när du passerar grindstolparna och möts av den majestätiska allén med hundraåriga
lindar känner du att du är på väg in i en annan värld. Öijared är en naturskön halvö mellan
sjöarna Mjörn och Sävelången. Här finns en nära tusenårig unik historia och du möts av både
slott och kojor, vandringsleder, vitsippsdalar, myter och legender. Allt detta gör Öijared till vad
det är idag. Tack vare vår historik, natur och vårt arv vill vi skapa fler berättelser om Öijared och
vi vill göra det på ett hållbart sätt. Vi vill använda närproducerade och noga utvalda råvaror, allt
för att förstärka din upplevelse hos oss. Och precis som generationer av kungar, adel och
vanliga människor gjort före dig är du välkommen att lämna vardagen för en stund och bara
njuta. Menyn köksmästarens val, komponeras efter säsongens råvaror och tillgång.
Hos oss på Öijared handlar det om rustik elegans.

À la carte

Tortellini med vildsvamp, persilja och rostad vitlöksbechamel
Tortellini with wild mushrooms, parsley and roasted garlic behamel

175 kr
Marras Chenin Blanc -17 Swartland Sydafrika 115 kr/445 kr
Rauen Riesling Ed. Matthias -17 Mosel Tyskland 125 kr/460 kr
Millet Chablis 1er cru vaucoupin 990 kr

Varm- och kallrökt laxsallad med kaprisdressing, parmesan och vitlökskrutonger
Smoked salmon salad with caper dressing, parmesan , silver onion and crutons

185 kr
Arlemont Chardonnay -17 Frankrike 115 kr/445 kr
Tasàri Catarratto -17 Sicilien 89 kr/360 kr
Millet Chablis 1er cru vaucoupin 990 kr

Viltburgare från Vikaryds gård på brioche med wrångebäcksost, örtmajonnäs,
karamelliseradlök, tomat, saltgurka och pommes frites
Venison burger from Vikaryds farm,
, herb mayonnaise, caramelized
onions, tomato, pickle and french fries

185 kr
Côtes Du Rhône Grande Bellane -16 Frankrike 115 kr/430 kr
Tasàri Nero d'Avola/Merlot -17 Sicilien 89 kr/370 kr
Flor De Baco Crianza -15 Spanien 445 kr

Surdegspizza med renskav, surkålspesto, persilja, marinerad höstsvamp och
lingon
Sourdough pizza with reindeer, sauerkraut pesto, parsley, marinated fall mushrooms and lingon berries

175 kr
Marras Shiraz/Cinsault -17 Sydafrika 115 kr/445 kr
Côtes Du Rhône Grande Bellane -16 Frankrike 115 kr/445 kr
Powers Cabernet Sauvignon -14 Colombia Vally 465 kr

Skogshuggarpytt med stekt ägg
Lumberjack skillet with mixed meats, potato, onion, red beets and fried egg

125 kr
Bernard Celebration Lager 50 cl Tjeckien & Skåne Akvavit
Powers Cabernet Sauvignon -14 Colombia Vally 465 kr
Marras Shiraz/Cinsault -17 Sydafrika 115 kr/445 kr

