CB:s Små
Mozarella-bruschetta 95 kr

Vitlöksgrillat surdegsbröd med buffelmozzarella, grillad paprika, ugnsbakad tomat och
basilika

Dansk räkmacka 129 kr

En ljus thekaka serverad med krispig sallad, caviart, äggsallad, gräslök och rejält med
handskalade räkor.

Gratinerad getost 85 kr

Fransk getost gratinerad på en surdegstoast med krispig sallad, picklad lök,
ugnsbakad tomat, päronchutney, oliver och hallonvinäger

Fisk- och skaldjurssoppa 110 kr

En favorit med grädde, vitt vin, saffran, fänkål och chili. Rejält med torsk, lax, musslor,
scampi och handskalade räkor. Serveras med grillat bröd och aioli på rostad vitlök.

Liten tapasbräda 95 kr

Serranorulle fylld med färskost och aprikoser, oliver, Finocchio-salami och
manchego-ost

Stor tapasbräda 145 kr

Serranorulle fylld med färskost och aprikoser, oliver, Finocchio-salami, vitlöksbröd,
manchego-ost, fyllda champinjoner, ”fisk på chips” (sardiner på krispigt friterade
potatisskivor) och spanska kroketter med ost och rökt sidfläsk.

Carpaccio 98 kr

Svensk kalv i tunna skivor med citronolja, pecorino, krasse, ruccola, hallonvinäger,
mandel och havssalt.

Charkplatta 185 kr (Stor, passar bra att dela med 2 eller flera)

En ekplanka fylld med läckerheter från köttmästaren:
Fenocchio-salami, Serranoskinka, ankrilette, varm leverpastej, picklad rödlök, rostad
lök, cornichons, grillat rökt sidfläsk, oliver och färskt surdegsbröd.

Marinerada oliver 49 kr

Mamuth- och Calamataoliver, marinerade i olivolja och färska örter.

Vitlöksbröd 45 kr

Grillat surdegsbröd med vitlökssmör

CB:s Klassiska

Fisk- och skaldjurssoppa 195 kr

Klassiker med grädde, vitt vin, saffran, fänkål och chili. Rejält med torsk, lax, musslor,
scampi och handskalade räkor. Serveras med grillat bröd och aioli på rostad vitlök.

Sotad kycklingfilé 159 kr

Mör filé med krispiga grönsaker, lime, chili- och vitlöksyoghurt och friterad
klyftpotatis.

Grillad lammfilé 239 kr

Struken med rosmarinolja. Serverad med getost o chilikräm, grillad paprika, små syrliga
lökar och en krämig vitlöksdoftande rotfruktsgratäng.

Halstrad råbiff 180 kr

Svensk mager oxfärs späckad med fransk senap, rödbetor, äggula och kapris.
Halstrad i het panna utan fett. Därtill ett kryddigt smör, tomat- och bönsallad samt
klyftpotatis.

Smörstekt torskryggfilé 225 kr

Till den bästa biten av torsken serveras härlig skaldjursrisotto med musslor och räkor.
Därtill morötter, sparris, dillolja och färskriven pecorino.

Svamprisotto 149 kr

Krämig risotto med Karl-Johansvamp, champinjoner, pecorino, purjolök och
getostbakad paprika. Toppad med ruccolasallad.

Classic Burger 155 kr

200 g svensk välkryddad oxfärs med grillat bröd av pretzeltyp. Ost, sallad, tomat,
saltgurka, syrad lök och chilimajonäs. Rustika pommes med grovsalt.

CB:s Plankor
Ryggfilé - 200g eller 300g - 199kr/259 kr

Svensk mör ryggfilé rullad i tre sorters peppar. Sauterad bacon och lök, tomat- och
bönsallad. Serveras med två såser, bearnaise och pepparsås samt ditt val av pommes
eller duchessepotatis.

Lax och räkor 199 kr

En rejäl bit fin lax på sauterad spenat och lök. Gräddig vitvinsås, sparris och
duchessepotatis. Toppas med färsk dill och handskalade räkor.

Oxfilé - 180g eller 250g - 249 kr/295 kr

Finaste biten av svensk oxe. Serveras med vitlökssmör, tomat- och bönsallad, stekta
champinjoner och lök, rödvinsås samt ditt val av pommes eller duchessepotatis.

CB:s Pasta
Canneloni 155 kr

Spenat- och ricottafyllda canneloni överbakade med krämig sås på tomat, grädde, chili
och basilika. Toppas med kronärtskocka, riven pecorino och ruccolasallad.

Spaghetti bolognese 135 kr

Gjord på klassiska råvaror. Oxkött med traditionella grönsaker och kryddor. Toppas
med färskriven pecorino-ost.

Penne 149 kr

Penne kokta i krämig gorgonzolasås. Serveras med fina skivor lufttorkad skinka, rostad
mandel, champinjoner och ruccola.

CB:s Gröna
Vi gör grunden, du bestämmer resten!

Grunden är krispig sallad, ruccola, bakad tomat, oliver, rödlök, bönor, matvete och
champinjoner.

Varmrökt lax 139 kr

Härliga bitar av varmrökt lax

Kyckling 125 kr

Skivad mör örtbakad kycklingfilé

Sparris och getost 119 kr
Grön sparris och fyllig getost

Välj mellan:

Pecorinokräm, fransk vinegrätt eller ört- och vitlökssås

CB:s Juniorer
Hamburgare 60 kr

Med bröd, pommes och grönsaksstavar

Spaghetti 60 kr

Med köttfärssås och grönsaksstavar

Kycklingfilé 60 kr

Med klyftpotatis, bearnaisesås och grönsaksstavar

Köttbullar 60 kr

Med skysås, potatismos, lingonsylt och grönsaksstavar

CB:s Ljuvliga
Heisse Liebe 65 kr

Krämig vaniljglass toppad med kaksmulor, lättvispad grädde och varma hallon.

Njuta 69 kr

Belgisk våffla serverad med banan, toffésås, grädde, nötkross och krämig vaniljglass.

Balans 75 kr

Creme Brulee med krispig yta, färska bär, lemon curd och smulade kakor.

Livets goda 70 kr

Hembakad Brownie. Serveras ljummen med krämig vaniljglass, grädde, saltbakad
mandel och chokladsås.

Enkelhet 15 kr / kula
En kula krämig vaniljglass

