FÖRDRINKAR
MACK CHEESECAKE 			
Mack by Mackmyra, sötsyrlig
citron med riven hasselnöt
och krispig vaniljdröms crumble.

125kr

JIN AND TONIC BY MACKMYRA
Jin Kreatör, blommig fläder,
Kretör tonic och gurka.

125kr

WHEN YOU JIN, YOU WIN 		
Söt, tropisk blandning av
ananasjuice, hallon och citron.
Skakas krämig med jin och socker.

125kr

APPLE PIE 			
Mack by Mackmyra, kryddsprit,
galliano, citron och honung
som toppas med äppelchips
och kanel.

125kr

BOURBON AND BUBBELS
Mackmyra Reserve Bourbon, rabarberlikör
och björksavsbubbel.

159kr

MENY
SALT

SÖTT

HALSTRADE PILGRIMSMUSSLOR
med jalapeño picklad potatis, majs,
cheddarkrokett, chips och örtmajonnäs.

149kr

BLÅBÄR- OCH CHILI SPLITT 		
med vaniljpastej, fruktsorbet,
blåbär, müsli och chilitryffel.

110kr

SKINSTEKT GÖS 		
med skaldjursbuljong, friterat
rotmos samt nyanser av broccoli.

152kr

VANILJGLASS 		
med varm hjortronsylt
och friterad persilja.

110kr

CHOKLADGLASS
med rårörd apelsin, havrecrumble och ingefärs-dulce de leche.

110kr

KROPPKAKOR 			
139kr
fyllda med svamp, grönkål och grillad
lök. Serveras med skirat dillsmör, portvinslingon och purjolökscreme.
HÄLLRISTAT GRISRACK 		
som stekts till 62 grader. Serveras
med vita rotfrukter samt brynt äppelsky.

179kr

NOUGAT CHEESECAKE 		
med lakritsglass, salt whiskykola
och rostade hasselnötter.

110kr

HASSELBACKSPOTATIS 		
med löjrom, hängd gräddfil, västerbottensost samt tunt skuren färsk lök.

149kr

NYANSER AV ÄPPELBLOM 		
med friterad munk, lemon curd
och pistagenötter.

110kr

MACKMYRA 3:A 			
3 cl Mackmyra Reserve whisky,
kaffe och chokladtryffel.

89kr

STUVADE MAKARONER 		
155kr
med dill, kryddost och marinerad
zucchini. Toppad med långbakad rapsgris.
KRISPIG KYCKLING 			
169kr
serveras med sparris, blomkål x3 och
skummad smörsås med tomat och dragon.
SVAMP - RÅ OCH TILLAGAD 		
med västerbottensost, smulad
gräddfil, dill, knaperstekt sidfläsk,
smörstekt brioche och råriven anklever.

175kr

GRILLAD OXFILÉ 			
189kr
med sotade morötter, picklad
tomat och smör med smak av syndens Paris.
MINIKORVAR PÅ VILDSVIN 		
med öl- och whiskykokt lök. Serveras
med honungssenap, sidfläsk, västerbottenfärskost samt färsk lök.

149kr

PÅ MACKMYRA VIS
I vår restaurang kombineras många olika
smaker men allt har grunden i det svenska och lokala köket, men givetvis tolkat
på vårt eget vis. Alla rätter på Mackmyra
Bar och Bistro serveras i halvportioner,
så att det ska vara lätt att kombinera och
dela smakupplevelserna sinsemellan. Vi
rekommenderar att man väljer 2-3 rätter
per person vilket motsvarar förrätt samt
huvudrätt.

