
 

  Meny 
Dinner Menu 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På Svartengrens jobbar vi med små leverantörer, 
nötköttet kommer från Stockholmsområdet  
(max 1,5 h transport för djuren till 
slakteriet). Gårdarna är väldigt små, likaså 
slakteriet Ö-märkt. Vilket gör att vi aldrig vet 
vad som levereras men också att allt vi serverar 
är superfärskt eller väldigt hängt.  

Varje dag skrivs därför menyn om, ibland 2 
gånger. Vi uppdaterar menyn ca 15.30 varje dag. 
Styckdetaljer tar slut under kvällen, så 
fungerar det hos oss.  
Vi tycker att det är en spännande sätt att jobba  
och hoppas att ni uppskattar det med.  

Vill ni vara säkra på att just din favoritdetalj 
finns kvar den dagen ni kommer kan ni ringa från 
kl 17.00 så lägger vi undan åt er.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



Före maten 
Pre dinner 

 
 
 

 
Kolgrillad sparris / Charred asparagus  155.— 
Tequila, Mezcal, akvavit, manzanilla sherry, 
Chartreuse, citron / lemon, olivolja /  olive oil 
 
 
Enris / Juniper 155.— 
Gin, akvavit, vermouth, älgört / meadowsweet,  
citron / lemon, soda 
 
 
Bakad rotselleri / Celeriac 165.— 
Gin, amaro, vermouth, citrus bitters, salt  
 
 

 
 
 

 
 
  

Alkoholfritt / Non alcoholic                                 
 
 
Räddad lemonad / Rescued citrus lemonade           65.—  
soda, citrus 
 
Äpple & Oliv / Apple & Olive           65.—   
citron, olivolja / olive oil 
 
 
 

 



Snacks & Förrätter 
Snacks & Starters 

 
Marconamandlar / Marcona almonds 80.— 
Gröna oliver / Green olives 80.— 

 
Svensk ost, marmelad & knäckebröd              75/205.— 
/ Swedish aged cheese & marmalade    
Wrångebäck från Almnäs Bruk, 
Astri från Jurss mejeri 
Vit Capri från Löt gårdsmejeri  
& Sörmlands ädel från Jurss mejeri 
 
Svartengrens charkuterier 185.—  
/ Our own charcuteries 
 
Grön sparris, kronärtskocka, kirskål, ramslök 100.— 
Rapsskott, pumpafrön & brynt smör  
/ green asparagus, artichoke, ground elder,  
ramson, rapeseeds, pumkin seeds & browned butter 

 
Karréspett, ättiksmajonäs  135.— 
& glaze på äpple & padrones  
/ pork skewers, mayonnaise 
& apples & padrones glaze 
 
Tartar på hängmörad biff (Ö-märkt)    225.—  
Adelsö löjrom, kallrökt gräddfil, pepparot, dill, 
pujolök & potatiskrisp 
/ tartar of beef, Vendace roe, smoked sour cream,  
horseradish, leek & potato krisp 

 
Vit sparris AAA, jordärtskocka, nässlor,  185.— 
Sandefjordsås & rengbågsrom  
/ white asparagus, jerusalem artichoke, nettles,  
trout roe & burre blanc  



 
Kvällens styckdetaljer 

Cuts of the day 
                   

 
                   
Hängmörad oxfilé / Dry aged tenderloin 410.—  
9 veckor / weeks, SRB, ko/cow,  
Småland, 150g 
 
Hängmörad biff / Dry aged sirlon 475.—  
9 veckor / weeks, SRB, ko/cow,  
Småland, 260g 

 
Hängmörad entrecôte / Dry aged ribeye      495.— 
5 veckor / week, SRB, ko/cow,  
Säby gård, 260g 
 
Hängmörat entrecôtelock / Dry aged top blade 295.— 
8 veckor / week, SRB, ko/cow,  
Hammarby Gård, 200g 
 
Fläktad flapstek / Dry aged flap steak 295.—  
SRB, ko/cow, Säby Gård, 200g 
 
Fläktad flankstek / Dry aged flank steak 295.—  
SRB, ko/cow, Säby Gård, 200g 
 
Rökta revbensspjäll / BBQ short ribs  235.— 
Rocklunda, 220g 
 
Entrecôtekorv / Ribeye sausage  235.— 
Chili & cheddar/chili & cheddar 
Ö-märkt, 190g  
 

 
 

Extra kött / A piece of meat    
Rökt oxbringa / Smoked brisket 45.— 
Rökt oxmärg / Smoked bone marrow 50.— 



 

Tillbehör 
Sides 

 
 
 

Grön sparris, kronärtskocka, kirskål, ramslök 100.— 
Rapsskott, pumpafrön & brynt smör  
/ green asparagus, artichoke, ground elder,  
ramson, rapeseeds, pumkin seeds & browned butter 

 
Pommes frites, syrlig tomatsallad, 120.— 
& bearnaisesås  
/ French fries, tomato salad,  
& béarnaise sauce  

 
Sallad, rödlök, gurka, zucchini, grönkål  105.— 
krutonger & pepparmajonäs  
/ salad, red onion, cucumber, zucchini, kale,  
crutons & pepper mayonnaise 
 
 

 
Barbequesås / Barbeque sauce 50.— 
  
 
 
 

Kvällens vegetariska 
Vegetarian main course of the day 

 
 

Tagliatelle, grön & vit sparris, rapsskott,  255.— 
pumpafrön, grönkål & Bredsjö hård   
/ tagliatelle, green & white asparagus,  
rapeseeds, & cheese 
 
 



Desserter 
Desserts 

 
 
 

 
 
Svensk ost, marmelad & knäckebröd              75/205.— 
/ Swedish aged cheese & marmalade    
Wrångebäck från Almnäs Bruk, 
Astri från Jurss mejeri  
Vit Capri från Löt gårdsmejeri  
& Sörmlands ädel från Jurss mejeri 
 
Yoghurtsorbet, svenska jordgubbar, Örbybär,  125.— 
vit choklad & maräng  
/ yoghurt sorbet, Swedish strawberries,  
berries from Örby, white chocolate & meringue 
 
Citrontarte, smördeg, sabayonne, rabarber, 140.— 
grillad citronglass  
/ Lemon tarte, puff pastry, sabayonne, rhubarb, 
lemon ice cream 
 
Svartengrens sorbet 65.— 
/ Tonight´s sorbet  
  
Sorbet med bubbel 105.— 
/ Sorbet with bubbles  
 
Chokladganache  45.— 
/ Chocolate ganache  

 
En bit ganache, presskaffe, mörk rom               165.— 
/ Chocolate ganache, Coffee, dark rhum    

 
 
Presskaffe från STHLM Roast                         45.— 
/ Presso coffee from STHLM Roast 

 
Koffeinfritt presskaffe, STHLM Roast                50.— 
/ Decaf presso coffee, Colombia 


