Abonnera restaurangen för allt från er minnesstund, disputation,
företagsevent, konferens- eller privata sittning.
För abonnering av restaurangen tar vi emot sällskap från 12 personer. Restaurangen kan ta emot upp till 100
sittande gäster uppdelat i två separata rum.
Våra erfarna kockar tillagar all mat från grunden och vår serveringspersonal tillhandahåller god service till
gästerna. Skräddarsy er bokning med vår cateringmeny där ni har möjlighet att anpassa maten- och upplevelsen
efter tillfället. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för personlig planering av er bokning.

Kontakt
Roasters 0920-888 40
Mail: Ulrika@roasters.se

Kalla rätter
Klassisk räksmörgås med handskalade räkor – 169
Toast skagen - 159
Toast skagen lyx toppat med Kalixlöjrom (5 gr) – 225
Laxtartar på toast med dillkräm och örtsallad – 179

Landgång - 269
Räkor, ägg, lax, ost, vedrökt karré, potatissallad,
löjrom

Tre små snittar - 195
Tunnbrödrulle med färskost och gravad lax
Parmaskinka och oliv
Ädelost och krusbärsmarmelad

Lunchsallader - 185
Klassisk ceasarsallad med kyckling, bacon, krutonger
och parmesan. Går även att få med handskalade räkor
istället för kyckling.
Vegansk sallad med falafel och vegansk örtkräm

För barn under 10 år
Pannkakor med sylt och grädde – 50

Fika
Kaffe med hembakad morotskaka – 75
Kaffe med hembakta småkakor ( 3 sorter ) – 75
Kaffe med gräddtårta – 95

Adress
Storgatan 43
972 31 Luleå

En värmande soppa med smör, tapenade, aioli och
nybakat surdegsbröd
Skogssvampssoppa - 185
Krämig laxsoppa med rotsaker - 195

Klassisk husman
Västerbottenostpaj toppat med löjrom – 195
Renskav med mos och lingonsylt - 185
Klassisk Wallenbergare med skirat smör, ärtor,
lingon och kokt potatis – 195
Smörstekt röding med kokt minimandelpotatis
och vitvinssås – 229
Färsk torskfilé med hackat ägg, pepprrotssås
och rotsaksstomp – 229
Kikärtsgryta med rotsaker, sockerärtor och vegansk
creme fraische - 195

Meny 1 - 395
• Västerbottenostpaj med syltade cocktailtomater
• Val av klassisk husman
• Panacotta med hjortron eller Vaniljglass med hjortron

Meny 2 – 450
• Räkcocktail med handskalde räkor, chili och selleri
• Renytterfilé med rödvinsås, smörstekt svamp, primörer
och västerbottenostpure
• Sorbet (Hallon eller Blodgrape)

