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Spring Bellini 130:Mimosa 130:Lindgårdens Bloody Gin Mary 175:-

Smårätter

Huevos Rancheros
125:Svarta bönor i het tomatsås med vitlök och chili i panna,
gratinerad med ägg och cheddarost, toppas med koriander.
Dagens soppa
En soppa som vi gör på lokala råvaror i säsong.

120:-

Klassisk skagen
215:Klassisk skagenröra. Serveras med smörstekt bröd
och toppas med löjrom, pepparrot, rödlök och gräslök.

Större rätter

65:-

Vitlöksbröd		
Hembakat surdegsbröd med vitläksmör och ost

45:-

Lökringar
Pankopanerad lökringar på lök från Lilla Bjers.

35:-

4-pack
75:Hemgjorda chicken nuggets med vår egna curryketchup.
Tjoritzo från AB Gotlands Korvfabrik
Fermenterad och lufttorkad. Sedan grillar vi den.

40:-

Chili cheese poppers
Friterade ostbollar med gotländsk chili.

45:-

Spicy corn on the cob
Grillad majskov från Buters EKO dränkt i
gochujangsås, riven parmesan och koriander.

60:-

Deep-fried mac’n’cheese
Vår friterade variant på macaroni and cheese!

65:-

Jockes steak bomb sandwich
225:Jocke är bäst på moffamackor, dubbelt extra allt är hans melodi!
Fråga oss vad veckans moffamacka är!
Carnitas burrito
Långbakad fläskkarré från gotland, syrad kål,
picklad gotländsk jalapeñjo och goda såser.

175:-

French omelette
175:Klassisk omelette med champinjoner. Serveras med grönkålssallad.
Lindgårdens mosbricka
195:Oxkorv med bacon, potatismos, friterad lök, senap & ketchup,
picklade grönsaker och räksallad. Serveras på ett tunnbröd.
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Sallad med grillost från Gotland Creamery 195:Sallad, grönkål, puffade gotlandslinser, semitorkade tomater.

Söta rätter
Mandelmunkar
Nyfriterade mandelmunkar som rullas i
socker och serveras med goda tillbehör.
Strawberry Sunday
Vaniljglass, jordgubbssylt på gotländska
jordgubbar, vispad grädde och lite till.

130:-

y

120:-

Hot fries		
Frasiga pommes med jalapeños, lök, bacon,
smält cheddar och gräddfil.
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Croissant stack
135:Croissant stack med äggröra, smulad Mästerbys Salta
och semitorkade jordgubbstomater.
Gratinerad kantarelltoast
Smörstekt toast med kantarellstuvning.

naggande goda grejer

155:-

y

Ägg royale
Med pocherat ägg varmrökt regnbåge från Hamra,
spenat och hovmästarhollandaise.

Små måsten

