GRÅ GÅSEN + PORTAL LUNCHMENY 29 JUNI-28 AUG
SERVERAS MÅNDAG-SÖNDAG 11.30-15.00
SNACKS
Dagens nyskördade GRÖNSAKER med dipp på Grå Gåsens örter 80
Gotländska POTATISCHIPS med stenbitsrom och gräddfilsdipp 95
Rökt SKARPSILL med citron, havssalt och surdegsbröd 80
Kvällens OSTAR 1 st eller 3 st 75/200
OLIVER 55
Rostade MANDLAR 65
FÖRRÄTTER OCH VARMRÄTTER
Isad GAZPACHO på tomater från Burgsvik med kallpressad rapsolja och surdegsbröd
120/165 – halv/hel
Grovmalen BIFFTARTAR från Ejmunds gård, kryddad med Portals egna gin, picklad gurka, kapris serveras med
knäckebröd
(hel serveras även med friterad färskpotatis) 185/265 halv/hel
MATJESSILL från Klädesholmen med krämigt ägg, gräslök, picklad rödlök och brynt flädersmör
(hel serveras med kokt färskpotatis) 135/175 halv/hel
Grillat LAMMSPETT från Norrgårde med vårt egna kolgrillade flatbröd på gotländska spannmål, yoghurt, gurka
och mynta 190
Portals egenvevade CAVATELLIPASTA på spannmål från Sudret med krämigt ägg, gotländska grönsaker och
ramslökspesto 240
Kolgrillad FLÄSKYTTERFILÉ från Gotland toppad med rabarber och chilipeppar, potatissallad och
dragonmajonnäs 260
Dressad RÄKSALLAD med Burgvikstomater, färskpotatis, bönor, örtdressing och krutonger 215
DESSERT
Grå Gåsens FLÄDERSORBET med en splash bubbel 85
Krämig CHOKLADKAKA med salmbär, salta mandlar och vispad grädde 110
VANILJGLASS från Gute glass med rivna jordgubbar och varm jordgubbskola 100
JORDGUBBAR med råsocker 85
OSTAR 1 bit / 3 bitar 75/200
Nygräddade SMÅKAKOR 3 st / 65

Med reservation för ändringar

GRÅ GÅSEN + PORTAL 29 JUNI-28 AUG
KVÄLLSMENY- SERVERAS MÅNDAG-SÖNDAG 16.00-22.00
SNACKS
Dagens nyskördade GRÖNSAKER med dipp på gåsens örter 80
Gotländska POTATISCHIPS med egenkryddad stenbitsrom och syrad grädde 95
Rökt SKARPSILL med citron, havssalt och surdegsbröd 80
Kvällens OSTAR 1 bit eller 3 bitar serveras med knäckebröd och kompott 75/200
FÖRRÄTTER
Grå gåsens kolgrillade FLATBRÖD med salsa på gotländska baljväxter- och sparris, lagrad ost och chilipeppar
155
Grovmalen BIFFTARTAR från Ejmunds gård, kryddad med Portals egna gin, picklad gurka och kapris serveras
med knäckebröd 185
Portals LOVESTEW i sommarskrud med glaserad färskpotatis med luftig äggkräm, egenkryddad stenbitsrom och
brynt smör 175
Isad GAZPACHO på tomater från Burgsvik med kallpressad rapsolja och surdegsbröd 120
GRÖNA BLAD med vinägrett 50
VARMRÄTTER
Grillat LAMM från Norrgårde med Burgsviksgurka, kryddig yoghurt och friterad färskpotatis med örter 330
RYGGBIFF från Ejmundsgård med glaserade sommarlökar, ljumna tomater, kryddsmör och friterad färskpotatis
med örter
250 g / 395
600g / 850
Portals egenvevade CAVATELLIPASTA på spannmål från Sudret med krämigt ägg, gotländska grönsaker och
ramslökspesto 240
Kolgrillad gotländsk FLÄSKYTTERFILÉ med rabarber och chilipeppar med potatissallad och dragonmajonnäs 260
Ugnsbakad FLUNDRA från gotländska vatten med räkor, picklad gurka och färskpotatis med kolgrillad grädde
275
Grovmalen BIFFTARTAR från Ejmunds gård, kryddad med Portals egna gin, picklad gurka och kapris serveras
med knäckebröd och friterad färskpotatis 265
GRÖNA BLAD med vinägrett 50
DESSERT
Grå gåsens FLÄDERSORBET med citronverbena toppad med mousserande vin 85
Krämig CHOKLADKAKA med salmbär, mandlar och vispad grädde 95
VANILJGLASS från Gute glass med rivna jordgubbar och varm jordgubbskola 100
JORDGUBBAR med råsocker 85
OSTAR 1 bit / 3 bitar 75/200
Nygräddade SMÅKAKOR 3 st 65

Med reservation för ändringar

