BISTROMENY
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.

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!

Frukost
Mån-Tor
Fredagar
Lör-Sön

Lunch
06.30-09.00
06.30-09.30
07.30-10.00

Tis – Fre 11.30–14.30
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Bistromeny
Fre
Lör

18.00 – 23.00
18.00 – 23.00

STURE STORY
Förrätt:
Klassiskt toast skagen
Handskalade räkor, majonäs, rödlök, dill, citron toppad med löjrom
VIN: Souvignon Blanc, Frankrike
Fruktigt och kryddigt vin med karaktär av röda bär och
svarta vinbär samt inslag av lakrits.

Varmrätt:
Hjortfile
Serveras med selleri puré, bakad spetskål och vinbärssky

VIN: Rocca di montemassi Le Focaie, Italien
Fruktig och smakrikt vin med inslag av fat, körsbär,
lakrits, chocklad och örter

Dessert:
Chokladganache
ljuvlig chokladdessert med len chokladmousse på krispig mörk chokladbotten serveras med färska bär och
sorbetglass

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

Pris:
3 rätters 450:Vinpaket 299:-
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Förrätter
Löjromstoast

169:-

Serveras med crème fraiche, rödlök, citron och gräslök
1,4,7

Burrata di Mozzarella

139kr

Burrata på mozzarella, parmaskinka, Körsbärstomater, balsamico samt färsk basilika
6.7

Stures Räkmacka

119:-/199kr

Handskalade räkor, rågbröd, ägg, majonnäs, sallad och löjrom
1,2,3

Varmrätter
Hjortfilé

259:-

Serveras med selleri puré, bakad spetskål och vinbärssky

Stures Burgare

179:-

Serveras med briochebröd, bacon, cheddarost, tomat, lök, bbq-dressing, pommes frites och aioli
1.3,7

Grillad Halloumiburgare

169:-

Serveras med briochebröd, grillad paprika, tomat, lök, dressing, pommes frites och aioli
1,3,7

Ceasarsallad

169:-

Serveras med grillad kyckling, caesardressing, romansallad, bacon, körsbärstomater och krutonger
1,3,4,7

Pasta Roma

179:-

Serveras med oxfilé, svamp, grädde, tryffel
och parmesan
1,7

Barnburgare

89:-

Serveras med briochebröd, dressing, tomat och pommes frites
1
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Italiensk pizza
Margherita

99kr

Serveras med färsk tomatsås, mozzarella och basilika
1

Capricciosa

129kr

Serveras med färsk tomatsås, mozzarella , skinka och svamp
1.7

Pizza Chevré

139kr

Serveras med färsk tomatsås, Mozzarella, Chevréost, honung, ruccola, parmaskinka,
balsamvinäger och pinjenötter
1.5.7

Pizza Bianco

179kr

Serveras med creme fraiche, löjrom, gräslök, och dill
1.7

Pizza Diavola

139kr

Serveras med färsk tomatsås, Salami piccante, picklad paprika och chilliolja
1.7

Tryffel Pizza

149kr

Serveras med Creme fraiche, mozzarella, inlagd portobello, tryffelsalami, parmesan och
tryffelolja
1.5.7

Efter maten
Chokladganache

99kr

ljuvlig chokladdessert med len chokladmousse på krispig mörk chokladbotten serveras med färska bär och
sorbetglass

Glassigt

89:-

3 sorters ekologiskt och närproducerat glass från Borrarp serveras med färska jordgubbar och chokladsås
3,7, 5 (kan innehålla spår av nötter, fråga gärna personalen)
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
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Läsk
Pepsi
Pepsi max
Fanta
7up
Bubbelvatten stor
Sanpellegrino limonate
Lättöl
Carlsberg non alcoholic

28:28:28:28:45:28:28:42:-

Öl & Cider
Carlsberg 40cl fat
Broklyn IPA 40cl fat
Carlsberg hof 33cl fl
Kronenbourg 1664 blance 33cl fl
Birra poretti orginale 33cl fl
Nya carnegie Amber Ale
Somersby päroncider 33cl fl
rosécider 33cl fl

69:79:62:69:69:72:59:59:-

Eriksberg karaktär 40cl fat 72:Carlsberg export 33cl fl 69:Eriksberg 50cl fl
79:Corona Extra 33cl fl
68:Nya carnegie 100w IPA 72:Celia Glutenfri EKO
69:Somersby sparklin
59,Somersby secco 33cl
62:-

KAFFE
Kaffe/Te
Espresso enkel/dubbel
Caffè Latte
Capuccino
Islatte
Varm choklad

28:25:-/30:42:35:42:42:-
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Mousserande/
Champagne
Zonin Prosecco Italien

89:-/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
Komplett smak med nyanserad och subtila inslag av ljusa blommor, päron och persika.
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3999:-

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

79:-/299:-

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

Rocca di Montemassi Le Focaie Italien

99:-/385:-

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

Château du Trignon Cotês du Rhône Frankrike

495:-

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.

Kenwood Zinfandel 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.

Zonin Valpolicella Ripasso Superior Italien

599:-

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.
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Vitt vin
Les Deux Pins Sauvignon Blanc Frankrike

79:-/299:-

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

Stoneleigh Riesling Nya Zeeland

99:-/385:-

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 smak med inslag av gröna äpplen, citrus och mineral.

Dessertvin
Viña San Pedro Noble Late Harvest Riesling Chile 8cl

88:-

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

Sandeman’s Invalid Port Portugal 8cl
Generöst vin med tydlig smak av färska plommon, russin, lakrits och röda bär.
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88:-

