
 
 
 
 
FÖRRÄTTER / BITZ & BITES 
Toast Skagen   199,- 
toast med Skagenröra och hemslagen bearnaisesås 
2 x Lax   289,- 
gravad- och rökt lax, hovmästarsås, toast melba och färsk citron 
S.O.S   269,-  
tre sorters sill, svensk ost, kokt färskpotatis, knäckebröd och smör 
 

 

SALLAD 

Laxsallad   339,- 
blandsallad, brödkrutonger, gurka, tomat, ägg, inlagd rödlök, citron och dilldressing 
Räksallad   399,- 
importerade Grönlandsräkor, blandsallad, ägg, tomat, gurka, purjolök, citron och Rhode 
Islanddressing 
 

PASTA 

Vegetarisk Pasta   199, 

spagetti med färska grönsaker i en smakrik tomatsås, toppad med parmesanost 
Spagetti & Köttbullar   269,- 
spagetti med köttbullar i en smakrik tomatsås, toppad med 
parmesanost 
Lax-pasta   339,- 
spagetti med rökt lax, kapris och oliver i gräddsås 
 
VARMRÄTTER 
Husets Köttbullar   199,  
med potatismos, gräddsås, inlagd gurka och rårörda lingon 
Mr. Jansson   299, 
Janssons frestelse, köttbullar och ”prinskorv” 
Isterband   299, 
med stuvad potatis och inlagda rödbetor 
Ugnsbakad Falukorv   299, 
med potatismos 
Stekt Falukorv   249, 
med stuvade makaroner 
Korv Stroganoff   299, 
med ris 
Biff á la Lindström   379,- 
med rödvinssås, stekt potatis, inlagda rödbetor och persiljesmör 
Raggmunk   279,- 
med stekt bacon och rårörda lingon 
Fläskfilé Medaljonger   389, 
med pepparsås, bearnaisesås, grillad tomat och pommes 
Rökt Norsk Fjordlax   399, 
med dillstuvad potatis 
 
 
 
 

 
 
 



SPECIELLA ERBJUDANDE 
Smörgåsbordstallrik (Fisk)   399,- 
gravad samt rökt lax, hovmästarsås, ägghalvor med Kalles kaviar, Skagenröra, färsk potatis, två 
sorters sill och Janssons frestelse 
Smörgåsbordstallrik (Kött)   399,- 
Köttbullar, prinskorv, köttfärslimpa, rårörda lingon, inlagd gurka, färsk potatis och Janssons frestelse 
Räkmacka   369,- 
serveras med importerade Grönlands räkor 
Importerade Grönlandsräkor   (200g)   399,- 
importerade Grönlands räkor, serveras med baguette, aioli och citron 

 
PLANKSTEK 

Ugnsbakad Lax   499,- 
serveras med hollandaisesås, grillade grönsaker och duchessepotatis 
Grillad Fläskfilé (200 g)   339,- 
serveras med béarnaisesås, bacon inlindad sparris, grillad tomat och duchessepotatis 

 
THAIRÄTTER 
Por Pier Tod   89,- 
vårrullar med plommonsås 
Gai Satay with Sauce Toaw   99,- 
kycklingspett med jordnötssås 
Kaw Tom Moo / Gai   79,-  
rissoppa med fläskfilé eller kyckling 
Tom Kha Gai   129,- 
soppa med kyckling och kokosmjölk 
Tom Yum Goong   149,- 
kryddstark jättegod räksoppa 
Mussaman Moo / Gai   149,- 
gul curry med potatis och fläskfilé eller kyckling 
Panang Moo / Gai   149,- 
panang curry med fläskfilé eller kyckling 
Kang Kaew Wan Moo / Gai   139,-  
green curry med fläskfilé eller kyckling 
Pad Kra Prao Moo / Gai   99,-  
stekt fläskfilé eller kyckling med basilika (stark) 
Lab Moo   99,- 
stekt fläskfilé med lök, basilika och kryddor 
Pad Thai Goong   159,- 
stekta nudlar med ägg och räkor 
Pad Pak   89,- 
wokade grönsaker i ostronsås      
Khao Phat Moo / Gai   99,- 
stekt ris med fläskfilé eller kyckling 
Moo Manow   129,- 
fläskkött och lime med spicy sallad 
Nor Mai Farang Pad Goong   139,- 
wokade räkor med sparris 
Khao Phat Goong   149,- 
stekt ris med räkor 
Pak Pad Med Ma Muang   129,- 
stekta grönsaker med cashewnötter 
Gai Pa Med Ma Muang   129,- 
stekt kyckling med cashewnötter 
Yam Woonsen   159,- 
spicy glasnudlar med fläskfärs och räkor 



BARNMENY 
Köttbullar med Potatismos   159,- 
Stekt Falukorv med stuvade Makaroner   179,- 
Fläskfilé-Medaljonger med Bearnaisesås och Pommes   199,- 

PIZZA 
Alla Cajutans pizzor är gjorda med tunn botten, tomatsås, toppad med mozzarella, sedan 
bakad på bästa sätt! 

Pizza Margherita     liten 159,-   stor 249,- 
färsk tomat och basilika 
Pizza Hawaii     liten 269,-   stor 369,- 
skinka och ananas 
Pizza Chicken     liten 199,-   stor 329,- 
kyckling, cashewnötter och banan 
Pizza Kebab     liten 279,-   stor 389,- 
tomat, kebabkött, rödlök, feferoni och vitlökssås 
Pizza Mr.Meatball     liten 229,-   stor 369,- 
köttbullar, rårörda lingon och inlagd smörgåsgurka 
Pizza Calzone     one size 349,- 
bakad med tomat, skinka och mozzarella 
Pizza Salami     liten 199,-   stor 299,- 
salami 
Pizza Viking Meat Lover     liten 239,-   stor 379,- 
salami, skinka, champinjoner, lök, torkad chili, rostad vitlök 

 
KEBAB, BURGARE OCH MER… 
Kebabtallrik     (200g kött) 269,-     Stor tallrik (400g kött) 399,- 
kebabkött, vitlökssås, sallad, feferoni och pommes 
Kebab i Bröd     (200g kött) 249,- 
kebabkött, vitlökssås, sallad, feferoni och bröd 
Viking Burgare   349,- 
150g biffburgare, rökt bacon, cheddarost, stekt ägg, sauterad lök, inlagda rödbetor och BBQ. sås 
Vitlöksbröd med Aioli   79,-   med ost 99,- 
Pommes med Aioli   99,- 

 
DESSERT 
Hemlagade Pannkakor   119,- 
med jordgubbssylt och vispad grädde 
Dajm-tårta   149,- 
med vispad grädde 
Svensk Äppelkaka   119,- 
med vaniljsås 
Kanelbulle   59,- 
 

 
 


