À la carte
Mån-Tors 18.00-23.00
Fredag
18.00-24.00
Lördag
16.00-24.00

Frukost (109:-):
Mån-Tor 06.30-09.00
Fredag
06.30-09.30
Lör-Sön 07.30-10.00
Lunch
Mån-Fre 11.30-14.30

Från kvarnen

Förrätter
Klassisk toast skagen
Handskalade räkor, majonnäs,
rödlök, dill, citron samt
toppad med löjrom

149:1,2

Råbiff
Jordärtskockssoppa

Serveras med picklad rödlök, löjrom,
rostade hasselnötter och örtolja

Kött & Fisk

129:-

Burrata di Bufala
Confiterade tomater, tomatsalsa,
prosciutto, olivolja och grönkål

2,5,7

119:7

halv 149:hel 199:-

Serveras med betor, kapris, rödlök,
dijonnaise, friterad lök samt pommes frites

3,9

Stures Hamburgare 200g kött 179:-

Serveras på briochebröd, hamburgerdressing, sallad,
tomat, cheddarost, bacon, karamelliserad lök, bourbonsås,
tryffel & parmesan pommes frites samt aioli
1

Tournedos Sture

Serveras på smörstekt kronärtskocksbotten med
pepparsås, säsongens grönsaker och pommes frites

Côte De Boeuf

325:7

235:-

Entrecôte serveras med pepparsås, säsongens grönsaker,
vitlök- & ansjovissmör och pommes frites

Smörstekt Torskrygg

STURE STORY

Hemmagjord pasta

Förrätt:

Klassisk toast skagen

1,2

Handskalade räkor, majonnäs, rödlök, dill,
citron samt toppad med löjrom

Pasta Roma

Serveras med oxfilé, svamp, grädde,
tryffel och riven parmesan

Serveras med vitvinssås, potatis- & blomkålspuré
och säsongens grönsaker

Coffee bar
Americano
Espresso enkel/dubbel
Capuccino
Caffè Latte
Te

7

VIN: Zonin Valpolicella Ripasso Superior, Italien
Kryddig, nyanserat, mustigt och smakrikt vin
med inslag av fat. Körsbär, lakrits och mynta.

Dessert:

Choklad Ganache

4,7

1,7

Varmrätt:

Tournedos Sture

225:-

189:-

VIN: Les Deux Pins Cabernet Sauvignon, Frankrike
Fruktigt och kryddigt vin med karaktär av röda bär
och svarta vinbär samt inslag av lakrits.

Serveras på smörstekt konärtskocksbotten med
pepparsås, säsongens grönsaker och pommes frites

7

1,3,7

Ljuvlig chokladdessert med len chokladmousse
på krispig mörk chokladbotten
VIN: Vina San Pedro Noble Riesling, Chile
Fyllig och elegant sött vin med väl balanserat syra
och karaktär av aprikosmarmelad, citrus med
blommiga inslag och mineralitet i avslutet.

Från pizzaugnen
Margherita

Färsk tomatsås, mozzarella,
basilika och olivolja extra virgin

179:-

Pizza Diavola

129:-

Crème fraiche, löjrom, gräslök, rödlök och dill

3 rätters 525:Vinpaket 325:-

Pizza Chevré

Dessert

1,7

Pizza Bianco

Färsk tomatsås, mozzarella, salami, salami
piccante, picklad paprika och chilliolja

Pris:

99:-

1,5,7

1,7

149:-

Färsk tomatsås, mozzarella, chevréost, honung, ruccola,
parmaskinka, balsamvinäger och pinjenötter
1,5,7

32:25:-/30:38:38:28:-

Choklad Ganache

Ljuvlig chokladdessert med len chokladmousse
på krispig mörk chokladbotten

Crème brûlée

Smaksatt med amaretto, serveras med färska bär
och säsongens sorbet

Glassigt!

99:1,3,7

89:3,7

79:-

3 sorters ekologisk och närproducerad glass från Borrarp
serveras med färska jordgubbar och chokladsås
3,7

Rätterna innehåller: 1. gluten • 2. skaldjur • 3. Ägg • 4. kräft- & blötdjur • 5. nötter • 6. soya • 7. laktos • 8. selleri • 9. senap • 10. sesam • 11. sulfit

Läsk
Pepsi
Pepsi max
Fanta
7up
Bubbelvatten stor
Sanpellegrino limonate
Lättöl
Carlsberg non alcoholic
Redbull

Öl & Cider
28:28:28:28:45:28:28:42:35:-

Carlsberg 40cl fat
Eriksberg karaktär 40cl fat
Broklyn IPA 40cl fat
Carlsberg export 33cl fl
Carlsberg hof 33cl fl
Eriksberg 50cl fl
Kronenbourg 1664
blance 33cl fl
Corona Extra 33cl fl

69:72:79:69:62:79:69:68:-

Birra poretti orginale 33cl fl
Nya carnegie 100w IPA
Nya carnegie Amber Ale
Bogesund 1604 50cl fl
Celia Glutenfri EKO
Somersby päroncider 33cl fl
Somersby sparkling
rosécider 33cl fl
Somersby secco 33cl

69:72:72:85:69:59:59:62:-

Restaurang Sture

Välkommen att njuta av livets goda här på Restaurang Sture. Oavsett
när på dagen du kommer hit kan du räkna med vällagad mat där fina
råvaror spelar huvudrollen. Från hotellfrukosten på morgonen, till vår
populära lunchbuffé mitt på dagen och fantastiska middagar på kvällen.

Bröllop och fest

På Restaurang Sture arrangerar vi även sådant som nattklubbar, dagsfester och stand-up-kvällar med några av Sveriges bästa komiker. Håll
koll i vår kalender eller på Stures Facebook för att inte missa allt roligt
som händer!

Om du vill göra den stora dagen alldeles
oförglömlig har du kommit rätt. Med
inramning av vår vackra miljö och utsikt
över sjön Åsunden finns det oändliga
möjligheter för sagolika bröllop och fester
här på Hotell Bogesund. För dig som vill
ha hjälp med att skräddarsy dagen till
något utöver det vanliga har vi både
erfarenheten och fantasin som krävs.

99:Aperol Sprits

Aperol, prosecco, sodavatten och apelsin

Likör 43, limoncello, citron, socker toppas med sprite

Gin, cointreau och socker		

Grapparita

129:-

LUNCHBUFFÉ
Mån-Fre 11.30-14.30

Ramocello

119:Bellini

119:White Lady

129:Följ oss på instagram: #restaurangsture

Dry Martini

129:-

Vi skräddarsyr ett paket
för litet som stort.
Välkomna!

Apertif

Catering
Se det så här: Vi har kulisserna och rekvisitan,
det är ni som är stjärnorna och era gäster
är rollistan som fyller festlokalen med glädje.
Manuset skriver vi tillsammans.

Grappa, limoncello, citron och socker

Prosecco och persicolikör

Gin, torr vermouth och grön oliv

145:799:-

Mousserande/
Champagne
Champagne
Glas
Flaska

Zonin Prosecco
Italien		
99:-/495:Torr, ungdomlig, fruktig och aromatisk smak med
lite sötma och inslag av päron, citrus, melon och lime.

Mumm Grand Cordon
Frankrike		
999:Torr, aningen utvecklad smak med
inslag av apelsin, äpple och rostat bröd.

Mumm Cordon Rosé
Frankrike		
1195:Torr, ungdomlig, nyanserad och bärig
smak med inslag av smultron, jordgubbar,
bröd och blodgrapefrukt.

Mumm Millésimé vintage
Frankrike		
1195:-

Fyllig och fräsch med smak av färska vita päron,
persika och ljusa blommor ihop med akaciahonung.

Mumm N1 Gold		
Frankrike		
1295:Torr, aningen utvecklad smak med
inslag av apelsin, äpple och rostat bröd.

Mumm blance de blance de
cramant, Frankrike 2495:Torr, nyanserad och fruktig, något
utvecklad smak med inslag av knivskarp
syra, gula äpplen, nötter, apelsin och choklad.

Perrier Jouet Belle Epoque
vintage 2011		 3999:Komplett smak med nyanserad och subtila inslag
av ljusa blommor, päron och persika.

Rosévin
Les deux Pins Merlot
Frankrike		
79:-/299:Fräscht och fruktigt rosévin med inslag av
hallon och granatäpple.

Domaine Houchart Côtes de
Provence, Frankrike 395:Bärig och frisk smak med inslag av hallon,
smultron, vattenmelon, citrusskal och färska örter.

Rött vin

Les Deux Pins Cabernet
Sauvignon
Frankrike		
85:-/345:-

Fruktigt och kryddigt vin med karaktär
av röda bär och svarta vinbär samt inslag
av lakrits.

Rocca di Montemassi
Le Focaie
Italien
109:-/399:-

495:-

Fruktigt och smakrikt vin med inslag
av fat, körsbär, lakrits, choklad och örter.

Château du Trignon
Cotês du Rhône
Frankrike 		

Kryddig smak med inslag av björnbär,
körsbär, lakrits och mynta.

Chateau Du Trignon
Gigondas
Frankrike		
695:-

Kryddig smak med inslag av björnbär,
körsbär, lakrits och mynta.

Vitt vin

Les Deux Pins
Sauvignon Blanc
Frankrike		
85:-/345:-

Fräscht, uttrycksfullt och välbalanserat
vin med blommiga toner och inslag av
exotiska frukter samt citrusskal.

Stoneleigh Riesling
Nya Zeeland
109:-/399:-

Fylligt och smakrikt vin med en
fruktig och druvig smak med inslag
av honung, gula päron, nektarin,
äppelskal, tropisk frukt och kryddor.

Caves des Perrieres
Sancerre
Frankrike		
595:-

Torr, frisk och elegant smak med
inslag av citrus, mineral och nässlor.
Lång och frisk avslutning.

Domaine du Chardonnay
Chablis
Frankrike 		
625:-

Nyanserad, mycket frisk och fruktig

Dessertvin

smak med inslag av gröna äpplen,
Kenwood Zinfandel
citrus och mineral.
USA		
595:-

Mycket fruktig smak med fatkaraktär,
inslag av hallon, granatäpple, lakrits,
vitpeppar, kanel och vanilj.

Stoneleigh Pinot Noir
Nya Zeeland		
595:-

Kryddigt och mustigt vin med nyanserad
fatkaraktär och inslag av mogna jordgubbar,
ingefära, körsbär, örter och vanilj.

Generöst vin med tydlig smak av färska
plommon, russin, lakrits och röda bär.

Sandeman’s Invalid Port
Portugal
8cl
88:-

Fylligt och elegant sött vin med väl
balanserad syra och karaktär av aprikosmarmelad, citrus med blommiga inslag
och mineralitet i avslutet.

Viña San Pedro Noble
Zonin Valpolicella
Late
Harvest
Riesling
Ripasso Superior
8cl
88:Italien		
599:- Chile

Kryddig och mustig smak med inslag
av fat, körsbär, lakrits och mynta.

Dom du Vieux Lazaret
Chât-neuf-du-pape
Frankrike		
995:-

Kryddigt, nyanserat, mustigt och
smakrikt vin med inslag av fat, hallon,
jordgubbar, lagerblad, peppar och lakrits.

Zonin Amarone Della
Valpolicella
Italien		
1295:-

Kryddigt och mustigt vin med utvecklad,
komplex smak och toner av fat, torkade bär,
plommon, russin, muskot och choklad.

