TAGES
3 GODA

FÖRDRINKAR
CAVA DELAPIERRE BRUT
TRADITION 95 kr

NEGRONI 149 kr

Tanqueray, Antica Formula,
Campari

FLÄDERBELLINI 135 kr

BUTTERBEER 149 kr

TAGES SKALDJURSSOPPA

~ Serveras varm
Mörk rom infruset med brynt smör,
Chaisocker, butterscotch, grädde

Soppa på skal från hummer och
havskräfta med syrade betor, gulbeta,
sotade broccolibuketter, svart vitlöksaioli, vitlöksstekta krutonger och
pilgrimsmousseline.

TAGES LILLA GRÖNA 149 kr

Absint, Chartreuse, lime, socker,
champagne
SAFFRAN ON THE SIDE

DRY MARTINI 149 kr

FÖRRÄTT

HJORTRONBELLINI 139 kr

Hjortronsocker, mousserande vin

VARMRÄTT
Grillad hängmörad oxfilé kryddad
med vår egen pepparmix.
~ Serveras med valfri potatis och
pepparsås.

Äppelmust, mynta, lime, råsocker,
gingerbeer

DESSERT
CHOKLAD

Krämig chokladkaka med vaniljglass, salta mandlar och kolasås.

PÅ SIDAN

575/698 kr

~ Pommes frites
~ Potatisgratäng
~ Potatispuré

MASION CHAMPY

SÅS 35 kr

JAKOB JUNG ERBACHER

125 kr/glas

149 kr/glas

BARBERA DÁLBA
PRINCIPIANO

145 kr/glas

Barbera
/Piemonte, Italien
MAISON CHAMPY
BOURGOGNE
PINOT NOIR 2018

159 kr/glas

Pinot Noir
/Bourgogne, Frankrike
LIRAC 2018

130 kr/glas

Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Syrah
/Rhône, Frankrike

RÖDING

Smörstekt röding med örtpuré, syrad fänkål, jalapeñoolja,
beurre blanc med ostron och algbakad svartrot.
~ Serveras med potatispuré.

ÖVRIGA TILLBEHÖR 35 kr

~ Vitlökssmör

ALLERGIER ELLER
SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

ENTRECÔTE

300 g. 425 kr

398 kr/person

NORRBOTTENSMENY
ROM FRÅN HAVET
LÖJROM FRÅN KALIX

Med egensyrad grädde, finhackad rödlök, citron och smörstekt toast.

CRÈME BRÛLÉE

150/250 g. 379/498 kr

Grillad hängmörad och cognacsflamberad oxfilé kryddad med vår
egen pepparmix.
~ Serveras med valfri potatis och
pepparsås.

MIXED GRILL

Fråga oss så hjälper vi dig.

DESSERT

COGNACSFLAMBERAD
& PEPPARRULLAD
OXFILÉ

En mager, mör och fin del av
nötdjuret. Kommer från den bakre
delen av ryggen.
~ Serveras med valfri potatis eller
grönsakstillbehör och en valfri sås
eller smör.

Chardonnay
/Chablis, Frankrike
RÖDA VINER

VARMRÄTT

Grillad hängmörad oxfilé kryddad
med vår egen pepparmix.
~ Serveras med valfri potatis och
pepparsås.

300 g. 419 kr

Riesling
/Rheingau,Tyskland
CHABLIS DOMAINE
SAINT MARTIN 2018

Gratinerat vitlöksbröd med aioli.

150/250 g. 298/419 kr

HÄNGMÖRAD RYGGBIFF

~ Bearnaisesås med färsk dragon
~ Tages pepparsås
~ Rödvinssås

139 kr/glas

Bourgogne, Chardonnay
/Bourgogne, Frankrike

VITLÖKSBRÖD

PEPPARSTEK

Sitter på ryggen mellan högrev och
biff, ovanför de sex bakre revbenen
på nötdjuret. Ordet kommer från
franskans ”entre cote” som betyder
”mellan revbenen”.
~ Serveras med valfri potatis eller
grönsakstillbehör och en valfri sås
eller smör.

POTATIS 35 kr

VITA VINER

Grillad hängmörad oxfilé.
~ Serveras med valfri potatis och
bearnaisesås.

PEPPARSTEK 150/250 g.

ALKOHOLFRITT
MIST 65 kr

Tanqueray, Carpano Dry Vermouth,
oliver

VINER

FÖRRÄTT

150/250 g. 298/419 kr

149 kr

Cognac, Cointreau, citron, socker,
skum på saffran

KUSTMENY

OXFILÉ

Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Fläderlikör, mousserande vin

FRÅN
KÖTTSKÅPET

Kvällens styckdetaljer med
egenstoppad korv och Vindelnrökt
sidfläsk.
~ Serveras med valfri potatis eller
grönsakstillbehör och två valfria
såser. Minst två personer.
KÖTT PÅ BEN

1000 g. 939 kr

Fråga din servis om kvällens
grillade köttdetalj på ben.
~ Serveras med två valfria potatis
och två valfria såser.
Perfekt att dela på.

529 kr

TAGES
3 GRÖNA
FÖRRÄTT
PALT

Friterad palt med svampfyllning,
svampbuljong, konrogrillad vitkål och
färskhyvlad vit tryffel från Spanien.

VARMRÄTT
POLENTA, PUMPA
OCH APELSIN

Grillad polenta med hasselnöts- och
chilipuré, vitlöksbakad pumpa, puffat
råris, fermenterad citron, apelsingelé
och tapiocachips med harissa.

DESSERT
VANILJPANNACOTTA

Syrad pannacotta med gurkgelé,
lime, gurka i sockerlag, svartpeppar,
avokadosorbet och vit choklad.
498 kr

STEKGRADER

RENYTTERFILÉ

Grillad renytterfilé med stekt shiitake och ostronskivling,
Vindelnrökt sidfläsk,Västerbottenscrème, rostad jordärtskocka,
persiljerotscrème, rödvinsskum och friterad King oyster.
~ Serveras med potatispuré.

BÄR FRÅN MYREN
HJORTRON

Hjortronparfait med myltade hjortron, vispad grädde,
rostad vit choklad och sesamflarn.
825 kr

Allt nötkött är av rasen SRB
som åldrats i minst 36 månader
och varit ute på minst tre
betessäsonger. Detta bidrar till ett
riktigt smakrikt och marmorerat
kött som har naturligt mycket
insprängt fett i köttet.

CRÈME BRÛLÉE 129 kr
PÄRONTERRIN 149 kr

Ljummen med rå kärna.

Med glass av vit choklad och
karamelliserad hasselnöt, fänkål
och vaniljmunk med päronkräm.

RARE

VANILJPANNACOTTA 139 kr

BLEU

Halvtillagad med 45°C röd kärna.

Syrad pannacotta med gurkgelé,
lime, gurka i sockerlag, svartpeppar,
avokadosorbet och vit choklad.
(Vegansk, laktosfri, glutenfri)

MEDIUM

HJORTRON 149 kr

Tillagad 55°C med rosa kärna.

Hjortronparfait med myltade
hjortron, vispad grädde, rostad vit
choklad och sesamflarn.

Ljummen med halvrå kärna.
MEDIUM RARE

REN FRÅN FJÄLLET

DESSERT

MEDIUM WELL

Tillagad 65°C med liten rosa
kärna.
WELL DONE

Tillagad 80°C med grå
genomstekt kärna.
OBS! Kött som grillas till well
done tappar ofta sin karaktär.

CHOKLAD 129 kr

Krämig chokladkaka med vaniljglass, salta mandlar och kolasås.
GLASS/SORBET 40 kr/kula

Glass eller sorbetkula, fråga oss
om kvällens smaker.

