
 

FÖRRÄTTER 

Vitlöksbröd 

Gratinerad ciabatta serveras med vitlöksaioli 

Pris 59:- 

 

Kantarelltoast 

Gratinerad svampduxelle serveras på grillad ciabatta 

Pris 79:- 

 

Rustik Skagen 

Rustik skagenröra serveras på grillad ciabatta toppad med rom 

Pris 79:- 
 



 

À LA CARTE 

Ceasarsallad 

Kycklingfilé, romansallad och hemmagjord ceasardressing. 

Toppad med baconcrisp, krutonger och färskriven parmesanost 

Pris 159:- 

 

Högrevsburgare 

Hemmagjord högrevsburger med cheddarost och bacon. Serveras på briochebröd 
med klassisk hemgjord hambugerdressing, sallad, tomat rödlök, picklad rödlök. 

Serveras med pommes frites och Dijonnäs 

Pris 149:- 

 

Rödingfilé 

Gravad & stekt rödingfilé serveras med kall romsås, rostade potatis & rotfrukter. 

Pris 179:- 

 

ÄLG-Entrecote 

Serveras med cognacsås, rårörda lingon och rostade potatis & rotfrukter 

Pris 255:- 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BLACK ROCK 
Tillbehör pommes, klyftpotatis, potatisgratäng, rostade potatis & rotfrukter 

Tre såser rödvinssås, cognacsås & bearnaise 

Tomat & fetaostsallad och blandsallad med roman,tomat & gurka toppad 
med gräslöksvinaigrette 

 

Kycklingfilé   Pris 169:- 

Texasbiff   Pris 179:- 

Ryggbiff   Pris 249:- 

Lammfilé   Pris 289:- 

Hjort    Pris 279:- 

Oxfiletournedo   Pris 299:- 

 

Bra mat ska det spraka om. Av värme. Passion. Och smak. 

 På On the Rocks lagar vi alltid mat med högkvalitativa råvaror. Våra 

varmrätter serveras på glödhet lavasten.  

Låt det väl smaka! 



 

 

 

 

 

  

VEGETARISKT 

Quornfilé 

Serveras med cognacsås, örtsmör och rostade potatis & rotfrukter 

Pris 169:- 

 

Halloumisallad 

Stekt halloumi serveras med romansallad, tomat & rödlök. Toppad med 
gräslöksvinaigrette 

Pris 175:- 

 

Oumphburgare 

Serveras på briochebröd med hemmagjort hamburgerdressing, sallad, tomat, picklad 
rödlök. Serveras med pommes frites & hemmagjort dijonnäs 

Pris 189:- 

 

Tzaysallad 

Stekt tzay serveras med romansallad, tomat & rödlök. Toppad med gräslöksvinaigrette 

Pris 199:- 
 



 

  

Kockens val (3 rättters paket) 

 

 

Förrätt: Vitlöksbröd 

 

Varmrätt: ÄLG-Entrecote  

serveras med cognacsås, 

rårörda lingon och rostade potatis & rotfrukter. 

 

Alternativt 

 

Rödingfilé, Gravad & stekt rödingfilé  

serveras med kall romsås, 

rostade potatis & rotfrukter. 

 

Dessert: Rockyroad,  

chokladglass toppad med mini marshmallows, 

kanderade mandel & kolasås. 

 

Vi bjuder på kaffet till desserten 

 

Pris 349:- 

 



 

DESSERT 

 

Kladdkaka 

Toppad med rårörda lingon & grädde 

Pris 59:- 

 

Crème Brûlée 

Klassisk Crème Brûlée 

Pris 79:- 

 

Rocky Road 

Chokladglass toppad med mini marshmallows, kanderade mandel & kolasås 

Pris 79:- 
 


