Lunch på Publik / Lördag & söndags-lunch på Publik
Sallad räkor 195
handskalade räkor 180 g, romansallad, ägg,
avokado, mixad dressing, dill, citron & krutonger
Pasta - Kyckling 155
Färsk pasta med kyckling i krämig sås med örter, lök,
vitlök, grönsaker, salladsskott & riven parmesan
Pasta - Buffelmozarella 135
Färsk pasta med buffelmozzarella, tomater, lök, vitlök,
olivolja, chiliflakes, & salladsskott
Råbiff 145 / 225
smaksatt med kolgrillat smör, dijonnaise, syrade betor, kapris,
pepparrot, silverlök & vattenkrasse
(hel är större & serveras med dubbelfriterade pommes frites)
Frasig Schnitzel 245
Med gröna ärtor, persiljepotatis m. kapris, sallad, rödvinssky, kryddsmör & citron
Torsk “LL91” 220
bakad torsk med betor, kapris, räkor, brynt smör, färskpotatis, dill & raspad pepparrot
Vietnamesisk risnudelsallad med handskalade räkor 230
med grönsaker, isbergssallad, böngroddar, mynta, koriander, thaichili,
nouc cham-sås, lime & jordnötter
”Café de Paris” - Alltid på Publik!
Publiks klassiska Steak´n frites med ditt val av:
180 g tunt skuret innanlår ”Steak minute” 239
200 g noga utvald hängmörad Entrecoté 325
serveras med Publiks krämiga Café de Paris-sås, sallad med tomat &
rödlök samt dubbelfriterade pommes frites

Har du några allergier? Låt oss veta, så hjälper vi dig!
Publik är en kontantfri restaurang.

Att börja med
Ett glas sprudlande torr Cava 90:Standard gin & tonic (5cl) 120:För fler val av GT fråga oss!
Vita Viner på glas
Vita husvin 85:Petite Faiblesse - Sauvignon Blanc - Frankrike 110:Dr L Old Vines - Riseling Kabinett - Mosel 120:La Chablisienne - Chablis - Dame Nature - Chardonnay - Bourgogne 145:Röda viner på glas
Röda husvin 85:La petite Perriere - Pinot noir - Frankrike 110:Terrasses rouge - Grenache, Syrah - Rhône - Frankrike 125:Marixell Pallejà Nita - Ganache, cariñena - Priorat 145:ÖL
Is kall lager från kranen -40cl -65
TOØL - Reparationsbajer - Pale Ale - 33cl - 79
Fiera - American IPA -33cl - 89
Smögen Bryggar`n Snipa - IPA - 33cl - 89
Julle - ALE - 33cl - 85
Hamn-Öl - Lager - 33cl - 70
Pink passion - Berliner Weisse - 33cl - 85
Beerbliotek - Pils - Lager - 33cl - 65
Fråga oss om fler öl sorter...
CIDER
Cidre - torr cider från Normandie, 33cl - 65
Briska - päroncider 33cl - 65
ALKOHOLFRITT
Läsk 30
Lemonad & Must 35
Mikkeller Drinkin in the sun 45
Alkoholfritt bubbel 100

Har du några allergier? Låt oss veta, så hjälper vi dig!
Publik är en kontantfri restaurang.

