kÖttmÄstarn har dom allra bÄsta delarna.

sifo-undersÖkning:

starta rÄtt!

och bra deals. vilken Är din favorit?

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

PADRONS 65 kr
Med soja och sesam
TONFISKTARTAR 75:Med honungsmelon, gurka, chiliaioli och
sesam

Entrecôten är en styckningsdetalj som sitter på ryggen mellan
högrev och biff, d v s ovanför de sex bakre revbenen. (Sverige)
300 gram

GRILLAD RÖDBETSTARTAR 145:Med lökmajonäs, picklad silverlök,
pepparrot och purjokrisp
CHARKBRICKA 195 kr
Med mozzarella och lite grönt
GRILLAD GULBETA 145 kr
Med hollandaise, friterad grönkål och
parmesan
LÖJROM 195:wontonchips, citroncreme, rödlök och
gräslök
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?

LAMM ASADO 320:Med grillade knippmorötter, schalottenlökssmör, rouille, rödvinssås och potatisgratäng
RUSTIK RÅBIFF halv 145 kr hel 255 kr
Med lökmajonnäs, picklad silverlök,
pepparrot och purjolök
BAKAD ROTSELLERI 245:Med västerbottencreme, picklat päron,
hasselnötter och dill

biff

entrecÔte

En klassisk och lite magrare styckningsdetalj som
är perfekt att grilla. (Sverige)

475:-

surf´n turf

Lägg till en grillad halv
hummer till din steak.

200 gram

345:-

”Blood y good, butche r”

Några kuriosa från filmen ”Gangs of New York”
med filmvärldens 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 DayLewis’ näsa under en slagsmålsscen. Day-Lewis
fortsatte och de gjorde klart scenen trots detta.
Respekt Butcher!

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, ugnsbakade grönsaker samt pommes frites eller
friterad Gotlandspotatis. Kolla in våra
griffeltavlor så har du full kontroll.

.

295:oxfilÉ

Oxfilén är den enda styckdetalj som sitter på insidan av skelettet, och det är därför den är så mör.
Mittbiten på filén är den finaste och kallas cœr de
filet vilket betyder filéns hjärta. Mittbiten tillagas
ofta som tournedos, chateaubriand eller hel.
(Sverige)

kÖtt-pÅ-ben

Hängmörad i 21 dagar och beroende på vad som är bäst för tillfället
har vi T-bone eller Clubstek.
Båda är fantastiska stekar och
är därför våra absoluta favoriter.
(Sverige)

200 gram

455:-

ca 1000 gram

1290:lyxa till

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 fler.
per person

575:-

med riven svart hösttryffel till din köttbit

255:-

För oss är kvalité och djurets välbefinnande högt prioriterad.
Vi har tillsammans med våra leverantörer handplockat våra
produkter och därför är en tät kontakt med leverantörerna A
och O. Vi vill lyfta 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.

dags att avsluta?
Många är vi som helt enkelt måste ha
något sött efter maten. Och gott.

LITEN CHOKLADTRYFFEL 45:smaksatt med apelsin
GRILLAD ANANAS 125:kokosglass, karamell, maräng och
rostad kokos
GLASS & SORBET 95:Fråga din servis om dagens urval
SORBET 95:med en skvätt champagne
CRÈME BRÛLÉE 110:LITEN CHOKLADMOUSSE 55:-

Yes please!

kÖttmÄstarn Är en

konretstaaurnantgfri
after dinner cocktails

Rare 43°-48°
Medium rare

e to
c
i
N
y
Ver
you!
M ea t

48°-50°

Medium 50°-55°
Medium well
55°-58°

well done
60°+

70+ What have you done???

how do you like it?
RARE (blodigt)Köttet är mjukt och ordentligt rött i mitten.
Ibland kan det även ”blöda” lite. MEDIUM Köttet är fastare 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.

wagyu ryggbiff

Wagyu köttet är känt över hela världen för sin vackra
marmorering, utmärkta och söta köttsmak och raffinerande
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

1590:-

KÖTTIS COFFE
Fråga Köttmästarn om hans favvo...
MEXICAN SNOW
Tequila, svart hallon, grädde, choklad

165:mer dricka pÅ baksidan

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

signature cocktails 165 kr
#1 KÖTTIS MARGARITA
Mezcal , agave, lime , äggvita
#2 NEMO
Vodka, cointreau, jordgubb, lime, soda
#3 STOCKHOLM SOUR
Whiskey, lime, socker, rödvinsfloat
#4 LA ROSSA G
Fläder, aperol, bitter
#5 SMOKY PHROAIG
Blended scotch, citron, ingefära, honung, Laphroaig float
#6 GIN & YANG
Gin, Lychee, Ingefära, Fläder, Sockerlag, Citron

voila!

IN VINO VERITAS
BUBBLIGT

ZONIN PROSECCO Zonin, Veneto, Italy 105/485 kr
MUMM Cordon Rouge NV, France 145/895 kr
PERRIER-JOUËT GRAND BRUT NV Perrier-Jouët,
Champagne, France 1500 kr

VITT

DR. LOOSEN BLUE SLATE DRY RIESLING 160/795 kr
Dr. Loosen, Mosel, Ger
TERRA SANA SAUVIGNON BLANC ORGANIC (VEG) 130/520 kr
Francois Lurton, Côtes de Gascogne, Fra
DOMAINE DU VIEUX LAZARET BLANC CHÂTEAU
NEUFDUPAPE 180/1245 kr
Famille Quiot, Rhône, Fra
KENWOOD CHARDONNAY 145/610 kr
Kenwood Vineyards, Sonoma County, USA

RÖTT

KENWOOD DISCOVERIES ZINFANDEL 165/720 kr
San Joaquin County, California, USA
INDIAN WELLS CABERNET SAUVIGNON 180/900 kr
Colombia Valley, Washington State, USA
ST HUGO BAROSSA SHIRAZ 225/1495 kr
St Hugo, Barossa, Aus
HERMANOS LURTON ORGANIC (VEG) 159/790 kr
Bodega El Albar Lurton, Toro, Spa
VALPOLICELLA RIPASSO 145/600 kr
Zonin, Veneto, Ita
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 125/580 kr
2018 Vidal-Fleury, Rhône, Fra
ACHAVAL-FERRER MALBEC 165/890 kr
Mendoza, Arg
STONELEIGH RAPAURA PINOT NOIR 160/780 kr
Stoneleigh, Malborough, Nzl

ROSÉ

ROSÈ

CHÂTEAU DU TRIGNON ROSÉ 115/450 kr
Famille Quinot, Rhône, Fra

senaste kÖtt-nytt

G IN D REAM S 15 5 KR
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:
Beefeater
Tanqueray
Monkey 47
Ferdinand’s

Välj en Tonic:
Naturally
Mediterranean
Elderflower
Aromatic

Välj en bitters:
Wine Rose Lavender
Red Peach & Hops
Riesling Quince
Apple & Lemon Thyme

Beer lovers - all yours
FATÖL 45 cL

BROOKLYN LAGER Brooklyn Brewery (USA) 72 kr
GÄSTKRAN 81 kr
CARLSBERG EXPORT Carlsberg (DEN) 65 kr

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.

Nu är det inte bara bekräftat.
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!

gin & yang

FLASKÖL
KRONENBOURG 1664 BLANC Kronenbourg (FRA) 74 kr
GUINNESS BLONDE IPA Guinness (IRL) 88 kr
HOPPY DAZE IPA Carnegiebryggeriet (SWE) 87 kr
CARLSBERG HOF Carlsberg (DEN) 59 kr
SAPPORO Sapporo Beer (JAP) 74 kr
ERIKSBERG KARAKTÄR Carlsberg (SWE) 75 kr
GLUTENFRI ÖL 72 kr

CIDER
LA CIDRAIE Normandie (FRA) 75 kr
SOMMERSBY PÄRON Carlsberg (DEN) 79 kr

ALKOHOLFRITT
ÖL 41 kr
LÄSK 38 kr
RAMLÖSA 35/56 kr

STOPPA PRESSARNA!
Det ska ju inte bara smaka
bra utan det ska vara bra från
grunden. Vi är måna om att
djuren haft 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 griffeltavlorna runtom på väggarna.
Och självklart kan du även
köpa med dig allt hem från
vår köttdisk.

Med energisk urkraft har vi på
Köttmästarn experimenterat
fram en cocktail som klivit fram
som vår riktiga signaturdrink.
Måste provas!
Är du på plats? Har du bilder?
Vet du mer? #kottmastarn

Tipstelefon: 08-122 112 12

vem Är han?

Alla undrar vem vår fantastiske Köttmästare är.
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På köttmästarn serverar vi endast svenskt kött.
Från dom bästa gårdarna runtom vårt avlånga land.

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 uppgift nästintill.
Men svaret är mycket enklare än du tror.
All vår personal är nämligen väl utvalda
köttmästare och tillsammans uträttar dom
stordåd i köket.

?

