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BARMENY / BAR MENU

FÖRÄTTER / STARTERS

Vitlöksbröd

En korg med...

89

Serveras med tzatziki och en liten sallad.
Garlic bread served with tzatziki and a small salad.

Kantarell-toast

med gryeré ost.
Chanterelle toast with gryeré cheese.

129

Chili cheese x6, mozzarella sticks x4, lökringar x6
Snacks in a basket.... Chili cheese x6, mozzarella sticks x4,
onion rings x6.

125

Marinerad ost eller oliver

45

Sojarostade cashewnötter

45

Ostgratinerade nachos

80

Marinated cheese or olives.

Soy-roasted cashew nuts

Serveras med salsa.

Cheese gratinated nachos and salsa.

En skål hemgjorda
dill & gräslökschips

55

Homemade dill- and chive crisps

We would like to take this
opportunity to welcome you to
Cromwell House and hope that
this visit will be the first of
many.

Buffalo Wings

Serveras med blue cheese dipp.
Served with blue cheese dip.

6 st
99

Pommeskorg

12 st
139
80

serveras med valfri dipp.

Chips (fine fries) in-a-basket with your choice of dip.

We wish you a pleasent and
relaxing visit.
Our aim is to serve you to the
best of our ability.

Sötpotatiskorg

85

serveras med valfri dipp.

Sweet potato chips (fine fries) in-a-basket
with your choice of dip.

Halloumifries

The Cromwell House Staff

serveras med valfri dipp.
Halloumi fries
with your choice of dip.

Allergi?

Informera vår serveringspersonal

Allergy? Please inform your waiter/waitress.

79

The

Cromwell House
HUVUDRÄTTER / MAIN COURSE

Plankstek

Serverad med duchesse, hemgjord bearnaisesås, baconlindad
sparris, primörer och rödvinssky. Går att välja mellan fläskfilé,
black and white, oxfilé och torskfilé.
Served with duchess potatoes, homemade sauce béarnaise, bacon
wrapped asparagus, vegetables and red wine gravy.
Plank Steak - your choice of: Fillet of Pork, Fillet Black and
white, Fillet of Beef and Fillet of Cod.

Fläskfilé
Black & White
Oxfilé
Torskfilé

229
275
299
275

Fish and chips

Färsk fisk serveras med ärt och mynta mash, pommes
och dansk remouladsås.

219

Fresh fish is served withpea and mint mash, french fries
and Danish remoulad sauce.

Cromwells pasta

169

Ox och fläskkött i en krämig vitlökssås.
Beef and pork in a creamy garlic sauce.

Cromwells BLT

Bacon, sallad, tomat och majonnäs-toast.
Serveras med pommes.

Fisken serveras med dillmajonnäs och rödvinssky.

Bacon, salad, tomato and mayonnaise toast.
Served with French fries.

The fish is served with dill mayonnaise and red wine gravy.

Schnitzel på kalv

169

219

Serveras med råstekt potatis, kapris, ärtor, rödvinssky,
brynt smör och sardellsmör.
Schnitzel made of veal, served with raw potatoes, capris,
peas, red wine gravy, browned butter and sardell butter.

DIPPER OCH SIDES

Chilimarinerad fläskfilé

DIPS AND SIDE-ORDERS

239

Primörer, chilismör, rödvinssås och fransk potatisgratäng.
Chilimarinated pork tenderloin with vegetables, chili butter, red
wine sauce and French potato gratin.

Filé mignon

335

- Majonnäs / Mayonnaise
- Tryffelmajonnäs / Truffle mayonnaise
- Bearnaise / Bearnaise
- Bluecheese / Bluecheese
- Karamelliserad lökmajo / Caramelized onion mayo
- Jalapeñomajo / Jalapeño majo

20
20
20
20
20
20

- Pommes/ Fine fries
- Sötpotatispommes / Sweet potato fries
- Råstekt potatis / Pan fried potatoe
- Sallad / Salad
- Rostad bröd / Toast
- Stekta grönsaker / Fried vegetables

35
55
35
45
35
45

220g oxfilé med pepparsås, primörer
och fransk potatisgratäng.
220g beef fillet with French potato gratin, pepper sauce
and vegetables.

Bookmaker toast

185

Utbankad ryggbiff, rödvinssky, pepparrot, sallad,
äggula, dijonsenap och pommes.
Served back steak, red wine sauce, horseradish, salad,
egg yolk, dijon mustard and frensh fries.
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Cromwell House
BURGARE / BURGERS

Alla burgare serveras med pommes och saltgurka.
All burgers are served with French fries and pickles.

Cheeseburgare

169

Ketchup, senap, pickles, lök och cheddarost.

FÖR BARN / CHILDREN’S MENU
upp till 12 år / up to 12 years

Planka Fläskfilé

99

Serveras med Duchesse, bearnaisesås och rödvinssky.
Plank steak Pork Fillet, served with pommes duchess, red wine
gravy and sauce béarnaise.

Cheese burger, ketchup, mustard, pickles, onion and
cheddar cheese.

Prästen (the priest)

179

Stekta kantareller, prästost, karamelliserad lök,
majonnäs och bacon.

Hamburgare

Serveras med ketchup, sallad, tomat och pommes.

99

Burger served with ketchup, salad, tomato and french fries.

Fried chanterelle, priest cheese, caramelized onions,
mayonnaise and bacon.

Korv

Ray Mysterio

169

99

Med pommes och ketchup.
Sausage with french fries and ketchup

Jalapeñomajonnäs, pepper jack ost, färskost och
pommes pinnar.
Jalapeño-mayonnaise, pepper jack cheese, cream cheese
and french frie-sticks.

Fuck meat Burger

DESSERT
169

Rotselleri burgare, karamelliserad lök,
jalapeñomajonnäs, veganost och sallad.

Chokladfondant

99

med romkokta körsbär, chokladjord och vaniljglass.
Chocolate fondant with rum-cooked cherries, chocolate
ground and vanilla ice cream.

Root celery burger, caramelized onion,
jalapeño-mayonnaise, vegan cheese and salad.

Halloumi Burgare

169

Cremé brûleè

95

Jalapeñomajonnäs, sallad, lök, picklad chili.
Jalapeño-mayonnaise, salad, onion, pickled chili.

Månadens Burgare

Sorbet/glass
159

Fråga personal vad som gäller just nu.
Burger of the month. Ask your waitress/waiter for our latest
combination

Double Trouble

Serveras med färska bär.
Fråga personalen om dagens smaker.
Sorbet/ice cream served with fresh berries
Ask our staff for today’s flavours

59

Extra köttbit till hamburgarna.
Extra hamburger patty.

Allergi?

Informera vår serveringspersonal

Allergy? Please inform your waiter/waitress.

1 kula/scoop 39
2 kulor/scoop 45
3 kulor/scoop 49

KVÄLLENS ÖL
PITCHER (ÖL/CIDER)

59
180

FATÖL OCH CIDER

FLASKA 33 cl

NORRLANDS GULD (50cl)
KRUŠOVICE (50cl)
ROTATING TAP (40cl)
Ny ölsort var 10:e vecka

69
76
79

SITTING BULLDOG IPA (50cl)
SLEEPY BULLDOG (50cl)
MURPHY’S (50cl)

79
79
78

BRISKA PÄRON CIDER (40cl)

66

FLASKA 50 cl
MARIESTAD
PAULANER HEFE-WEISSBIER

70
74

ALKOHOLFRITT
LÄSK/LÄTTÖL/JUICE
ALKOHOLFRI ÖL
RED BULL

CARLSBERG HOF
SOL
HEINEKEN
MILLER
NEWCASTLE
A SHIP FULL OF IPA
THE TAIL OF A WHALE (Wheat ALE)
DUVEL
SAPPORO
FIRESTONE - EASY JACK IPA
FIRESTONE - WALKER UNION JACK IPA
BACARDI BREEZER
STRONG BOW (Torr Cider)

GOTTLANDS BRYGGERI
35
45
45

The Cromwell House

WISBY PILS
WISBY KLOSTERÖL
WHITE BULLDOG WHEAT IPA
DUBBLE BULLDOG DIPA
HAZY BULLDOG APA
SOUTHERN IPA

The Cromwell House

65
65
65
69
72
69
65
77
69
77
77
75
74

(Flaska 33cl)

65
65
67
69
67
67

HUSETS VINER

VITA VINER

Glas
Halv karaff
Hel karaff

74
189
310

RÖDA VINER

360
Cono Sur
Cabernet Sauvignon, Carmenère - Chile
Utvecklad doft. Fylligt, smakrikt vin med koncentrerad, varm
frukt. Lång eftersmak, höstkantarell, plommonkompott och
blåbär. Passar bra till charkuterier och till rätter av mörkt kött.

Ripasso
Corvina, Rondinella - Italien

375

Rund fruktig, lite söt doft med toner av mörka bär
och torkad frukt. Medelfylligt vin med smak av mörk
frukt, choklad och lite mandel. Vinet har silkiga
tanniner och lång aningens het eftersmak. Passar till
smakrika rätter av vilt eller nöt.

Zinfandel
Zinfandel, Petite Sirah, Petite Verdot,
övriga rödvinsdruvor - USA

365

Stor doft av koncentrerade mörka nypon och mogna
bär. Generösa toner av cederträ, kanel och kakao.
Medelfyllig, generös, frisk smak av körsbär och
mörka plommon. Vinet har en torr, smakrik fruktig
stil med bra tanninstruktur som avslutas med toner
av nypon, peppar och varm kryddighet.
Passar till grillat rött kött och kryddiga korvar.

ROSÉ
Rosé Pamplemousse - Frankrike

79 310

Den fina frukten och den lilla touchen av frisk beska i
grapefrukt juicen balanserar sötman på ett strålande sätt
och resulterar i en mycket frisk och fräsch dryck.
Som gjord för uteserveringen.

La Garrigue du Midi Rosé Pays d’Oc 79 310
Frankrike

Cono Sur
Chardonnay - Chile

360

Le Vue
Riesling - Australien

360

Les Calcaires
Sauvignon Blanc - Frankrike

389

Ung doft. Komplex smak med balanserad syra och
toner av citrus, persika och mineral i avslutet.
Passar till skaldjursrätter eller ljust kött med
krämiga tillbehör.

Frisk och parfymerad doft med inslag av citrus.
Frisk och druvig smak med inslag av citrus, päron
och honung. Härligt krispig syra.
Passar till mat med kryddiga toner. Utmärkt till
skaldjur och lättare fiskrätter.

Stor ungdomlig doft. Torr, frisk och ungdomlig
smak med inslag av torkade krusbär och citrus.
Serveras sval som den är eller till lättare sallader,
getos och skaldjur.

CHAMPAGNE
Taittinger Brut

Dom Pérignon

3000

Torr, mycket frisk smak med inslag av röda
äpplen, rostat bröd, choklad, nötter och grapefrukt.

MOUSSERANDE VIN
Prosecco Treviso Extra Dry
Glera - Italien

89 349

Fruktig, ren, fräsch doft av krusbär, vita persikor
och smultron. Medelfyllig, fruktig smak av citrus,
päron, persika och mineral. Klassisk italiensk
aperitif. Passar till skaldjur och grillad fisk.

Härlig laxrosa färg som bjuder in till ett krispigt torrt
vin med aromer av jordgubbar, smultron, rabarber samt
örter. Fylligheten är lättsam, men lyfts av vinets syra
och fruktigheten. Avnjutes som sällskapsdryck alternativt till grillade skaldjur.

The Cromwell House

795

Elegant, torr och fruktig smak med utmärkt
balans samt fin mousse. Lång eftersmak
med elegant fruktighet och fin syra.

The Cromwell House

