
kÖttmÄstarn har dom allra bÄsta delarna.
och bra deals. vilken Är din favorit?

t-bone steak
T-bensteken är styckningsdel som 
innehåller en skiva från bi� raden 
och en mindre skiva från � lén, 
sammanhållna av ett t-format ben. 
En riktigt rejäl köttbit som är en av 
våra absoluta favoriter. (Sverige)

        ca 1000 gram

   1290:-

kÖttfest xtra
Tre olika grillade styckdetaljer serveras med grillade 
grönsaker, bearnaise, rödvinssås och pommes.
Fråga din servitör om kvällens detaljer.
Serveras till två personer eller � er.
                  per person         565:-

biff
En klassisk och lite magrare styckningsdetalj som 
är perfekt att grilla. Köttbiten är en av våra favoriter 
då den blir sa� ig pga fettkappan. (Sverige)

                                 200 gram            335:-

entrecÔte
Entrecôten är en styckningsdetalj som sitter på ryggen mellan 
högrev och bi� , d v s ovanför de sex bakre revbenen. Ordet 
kommer såklart från franskan - entre côte, ”mellan revbenen”
- sist på bi� en. (Sverige)
                 300 gram           465:-

oxfilÉ
Ox� lén är den enda styckdetalj som sitter på in-
sidan av skelettet, och det är därför den är så mör. 
Mittbiten på � lén är den � naste och kallas cœr de 
� let vilket betyder � léns hjärta. Mittbiten tillagas 
o� a som tournedos, chateaubriand eller hel. 
(Sverige)

                               200 gram                445:-
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sifo-undersÖkning: 

starta rÄtt!
Alla bra middagar startar med en bra starter. 
Det vet alla. Vad hamnar först på din tallrik? 

PADRONS 65 kr
Med soja och sesam
PATATAS BRAVAS 65 kr
Med aioli och het ketchup 
SKAGENRÖRA 150 kr
I strut med löjrom och dill
BURRATA 165 kr
Med variation på tomater, basilikacrème 
och rödlök 
CHARKBRICKA 175 kr
Med lite grönt och bu� elmozzarella
OSTRON 35 kr/st

kÖttmÄstarn erkÄnner:
det gick inte att motstÅ

Alla har vi våra favoriter. Köttmästarn har 
såklart sina säkra kort. Vad väljer du?

KÖTTIS KEBABRULLE 235 kr
På ox� lé, med ponzumajonnäs, 
svarvsallad och pommes
RÅBIFF halv 145 kr hel 255 kr
Med dijonnaise, picklad gulbeta,
smörgåskrasse, friterad kapris, purjolök 
och potatiscrunch

GRILLAD BOEUF 
BOURGUIGNON   235:-
Med friterad gotlandspotatis, sid� äsk, 
steklök och svamp

RARE (blodigt)Köttet är mjukt och ordentligt rött i mitten. 
Ibland kan det även ”blöda” lite. MEDIUM Köttet är fasta-
re och rosa i mitten och lite mer grillat i kanterna.
WELL DONE (välstekt) Gråbrunt kött rakt igenom, köttet 
är mycket fast. Medium rare och Medium well ligger som 
du ser mellan de olika temperaturerna.

how do you like it?

mer dricka pÅ baksidan

kÖttmÄstarn har dom allra bÄsta delarna.
och bra deals.

se hit!
allt finns ju faktiskt
helt uppÅt vÄggarna

Våra träkolsgrillade styckdetaljer byts ut 
med jämna mellanrum. 
Alla köttbitar serveras dock alltid med 
med bearnaise, rödvinssky, ugnsbaka-
de grönsaker samt pommes frites eller 
friterad Gotlandspotatis. Kolla in våra 
gri� eltavlor så har du full kontroll.

         

dags att avsluta?

Många är vi som helt enkelt måste ha 
något sött e� er maten. Och gott. 

CHOKLADFONDANT 125 kr
Med vaniljglass och hallon

CRÈME BRÛLÉE 95 kr
Smaksatt med vanilj

HUSETS GLASS & SORBET 95 kr

LITEN CHOKLADTRYFFEL 35 kr 

FLAMBERAD ANANAS  230:-
med kokosglass, rostad kokos, 
kanderade cashewnötter och shizo
Serveras för 2 personer

after dinner cocktails

KÖTTIS COFFE
Fråga Köttmästarn om hans favvo...

CUBAN SPLIT
rom, bananlikör, vaniljglass, mynta

                      140:-

Yes please!

Rare 43°-48°

Medium rare
48°-50°

Medium 50°-55°

Medium well
55°-58°

well done
60°+

70+ What have you done???

wagyu ryggbiff
Wagyu köttet är känt över hela världen för sin vackra 
marmorering, utmärkta och söta köttsmak och ra�  nerande 
mörhet. Historierna är många om djur som dricker öl, får 
massage och får lyssna på klassisk musik, allt för att motverka 
stress och stelhet. Kvalitén är A5 (högsta möjliga). 
Köket rekommenderar att grilla detta kött medium.

                                                  180 gram

        

1490:-

För oss är kvalité och djurets välbe� nnande högt prioriterad. 
Vi har tillsammans med våra leverantörer handplockat våra 
produkter och därför är en tät kontakt med leverantörerna A 
och O. Vi vill ly� a fram svenskt kött och ta vara på det vi har i 
Sverige. Våra djur hålls ute så länge säsongen tillåter.
Köttet kommer från en mängd olika gårdar runt om i landet.Köttet kommer från en mängd olika gårdar runt om i landet.Köttet kommer från en mängd olika gårdar runt om i landet.Köttet kommer från en mängd olika gårdar runt om i landet.

465:-

”Bloody good, butcher”
Några kuriosa från � lmen ”Gangs of New York” 
med � lmvärldens mest kände Butcher.
För att få till ”Bill the Butcher’s”
fejköga, så täckte man Daniel Day-Lewis riktiga 
öga med ett specialglas. Day-Lewis lärde sig att 
knacka till detta glas med en knivspets utan 
att blinka.
Leonardo DiCaprio råkade bryta Daniel Day-
Lewis’ näsa under en slagsmålsscen. Day-Lewis 
fortsatte och de gjorde klart scenen trots detta. 
Respekt Butcher!

kÖttmÄstarn Är en 

kontantfri
restaurang



we all deserve 
an alcoholiday...
Don’t forget to ask us about our unalcoholiday alternatives

IN VINO VERITAS
BUBBLIGT
HUSET BUBBEL  105/450 kr
MUMM CORDON ROUGE NV, Fra 125/675 kr

VITT
HUSETS VIN 95/440 kr
STONELEIGHT Sauvignon Blanc, NZ 95/420 kr
TENUTA CA’ BOLANI Pinot Grigio, It 110/440 kr
CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU 
Chardonnay, Bourgogne Fra 3990 kr

RÖTT
HUSETS VIN 95/440 kr                                                    
ACHAVAL FERRER Malbec Mendoza, Arg 130/590 kr
DOUBLE BARREL Shiraz, Aus 130/625 kr
STONELEIGH MARLBOUGH Pinot Noir, NZ 125/520 Kr
INDIAN WELLS Cab. Sauvignon, Columbia Valley USA 165/780 kr      
MOTTO Zinfandel, California USA 130/600 kr
LOKOYA HOWELL MOUNTAIN 
Cabernet Sauvignon, Napa Valley USA 15900 kr
ANDREMILY Syrah, Ventura USA 3290 kr
BAROLO ALESTE Nebbiolo, Piemonte It 3500 kr
AMARONE DE LA VALPOLICELLA 
Corvina, rondinella och molinara, Veneto It 800 kr
CHIANTI CLASSICO Sangiovese, It 145/590 kr 
GOVERNO Sangiovese, Toscana, It 120/520 kr
DOMAINE DU VIEUX LAZARET 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE Fra 165/790 kr
ST HUGU COONAWARRA Cabernet Sauvignon, Aus 1700 kr

Beer lovers - all yours
FATÖL 45 cL
BROOKLYN LAGER Brooklyn Brewery, Usa 72 kr
GÄSTKRAN 81 kr
CARLSBERG EXPORT Carlsberg, Dk 65 kr

FLASKÖL 
ERIKSBERG KARAKTÄR Carlsberg, Swe 75 kr
CARLSBERG HOF Carlsberg, Dk 55 kr
HAPPY DAZE IPA Nya Carnegiebryggeriet, Swe 85 kr
KELLERBIER Nya Carnegiebryggeriet, Swe 85 kr
KRONENBOURG 1664 BLANC Kronenbourg, Fra 75 kr
BROOKLYN IPA Brooklyn Brewery, Usa 75 kr
BROOKLYN LOCAL 1 Brooklyn Brewery, Usa 75 cl 220 kr     
PRIMUS LUX DARK ALE Nya Carnegiebryggeriet, Swe 75cl 189 kr
CARLSBERG EXPORT Carlsberg, Dk 3l 430 kr
VECKANS ÖL, 68 kr

ALKOHOLFRITT
CARLSBERG NON ALCOHOLIC 41 kr
HEMGJORD LEMONAD 57 kr
LÄSK 35 kr
RAMLÖSA 35 kr

signature cocktails 140 kr

#1 KÖTTIS MARGARITA
Mezcal , agave, lime , äggvita

#2 NEMO
Vodka, cointreau, jordgubb , ingefära, lime, soda

#3 CARIBIEN MOJITO
Åldrad rom, aprikos likör, angostura bitter, mynta, lime, socker

#4 SMOKY PHROAIG
Blended scotch, citron, ingefära, honung, laphroaig

#5 ITALICUS CLUB
Åldrad rom, golden falernum, italicus, lime, socker, bitters

#6 WHISKY SOUR
Bourbon, äggvita, sockerlag, citron, angostura

G I N  D R E A M S  1 4 0  K R
Välj en gin, lägg till önskad tonic och välj från ett urval 
av bitters för att göra en GT på ditt sätt... det enda sättet.

Välj en Gin:  Välj en Tonic: Välj en bitters:
Ferdinand’s  Naturally  Wine Rose Lavender
Monkey 47  Mediterranean Red Peach & Hops
Tanqueray  Elder� ower  Riesling Quince
Beefeater 24  Aromatic  Apple & Lemon � yme

voila!

85 kr

STOPPA PRESSARNA!

Nu är det inte bara bekrä� at. 
Utan synnerligen redan ett 
faktum. Köttet som serveras dig 
idag är personligen handplockat 
av Benny Granquist på Scan. 
Benny har ett osvikligt öga för 
högsta kvalitet och mångårig 
erfarenhet av gebitet. Enjoy!

Alla undrar vem vår fantastiske Köttmästare är. 
vem Är han?

Vi vill bara klargöra hur stolta vi är över att vara mästare på kött. Och vi vill dessutom berätta 
att vi jobbar stenhårt ihop med våra köttleverantörer, allt för att få möjligheten att handplocka 
det allra bästa till dig.

Det ska ju inte bara smaka 
bra utan det ska vara bra från 
grunden. Vi är måna om att 
djuren ha�  ett bra liv. Det är 
A & O för oss på Köttmästarn 
att allt kött vi serverar och 
säljer över disk  kommer från 
snälla bönder som värdesätter 
ekologi och miljö. 
Det blir helt enkelt bättre så.

Som du säkert vet byter vi 
köttbitar och styckdetaljer då 
och då men du hittar alltid 
dagens godbitar på gri� eltav-
lorna runtom på väggarna.

Och självklart kan du även 
köpa med dig allt hem från 
vår köttdisk.

Hur hinner hen med allt, hen Köttmästarn? 
Hen ska ju göra research, köpa in, tillreda 
och allt annat som just en riktig mästare på 
kött ska göra. En omöjlig uppgi�  nästintill.
Men svaret är mycket enklare än du tror. 
All vår personal är nämligen väl utvalda 
köttmästare och tillsammans uträttar dom 
stordåd i köket. 

?

I’m back...

senaste kÖtt-nytt

den Är tillbaka!!

Till våra gästers stora glädje är 
vår klassiska Signaturfavorit 
tillbaka på drinklistan.
Det märktes direkt att den lilla 
rackaren varit saknad.
Välkommen hem igen, vår kära 
Whisky Sour!

Är du på plats? Har du bilder?
Vet du mer? #kottmastarn
Tipstelefon:  08-122 1 12  12

På köttmästarn serverar vi endast svenskt kött.
Från dom bästa gårdarna runtom vårt avlånga land. 

heja sverige!


