
 

 

 

 

 

 

 

 

STADSVAKTEN AVHÄMTNINGSMENY 

 
Ring och förbeställ på 011-4953211 

25% RABATT LÄMNAS PÅ TAKE AWAY MENYN, GÄLLER EJ GRILLPÅSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRRÄTTER 

Marinerade oliver 45.- 
Grillad surdegsbröd med vitlök-& örter samt aioli 55.- 

 
30g Kalixlöjrom, smörstekt toast, smetana, rödlök & citron  295.-                                        

Fröyalax sashimi med ponzu, forellrom, pepparotscrème & picklad rättika 145.- 

Färska smögenräkor med aioli & grillat surdegsbröd 2 hg 175.- 

Rökta smögenräkor med aioli & grillat surdegsbröd 2 hg 135.- 

Råbiff på hängmörad östgötsk oxfilé, dijonnaise, riven pepparrot,  
rödbetor, vårlök, äggula & västerbottensost 245.- 

 
Stadsvaktens charkuterier med lagrad ost, oliver, aioli & grillat surdegsbröd 225.- 

 
 

VARMRÄTTER 

Cheeseburgare på hängmörad högrev, aioli & Stadsvaktens pommes frites  210.- 

 

Stadsvaktens fiskgryta med torskrygg, räkor & blåmusslor, vitlök, grädde & potatis 210.- 
 

Lättgrillad Tonfisk, ramslökscrème, grön sparris, forellrom & friterad färskpotatis  245.- 
 

Örtstekt gnocchi med jordärtskockspuré, primörer & sotad lök   VEG 195.- 
 

Stadsvaktens Caesarsallad, roman, caesardressing, bacon, örtkrutonger & 24 mån parmesan 
Örtgrillad kyckling 185.- | Smögenräkor 215.- 

 

Råbiff på hängmörad östgötsk oxfilé, rödbetor, dijonnaise, riven pepparrot,  
vårlök, äggula, västerbottensost & pommes frites  345.- 

 

GRILLAT HÄNGMÖRAT KÖTT FRÅN BJURSUNDS SLAKTERI 
 

Entrecôte  300 g  Hängmörad  6 v  435.- 

Smakintensitet 7/10  Mörhet 6/10  Marmorering 7/10   

Clubsteak 400g Hängmörad 4 v  395.- 

Smakintensitet 8/10  Mörhet 5/10  Marmorering 6/10   

"Biff på ben med fettkappa, smörig & smakrik " 

Oxfilé 200g Hängmörad 4 v  455.- 

Smakintensitet 5/10  Mörhet 9/10  Marmorering 4/10   

Serveras med stadsvaktens pommes frites, tomatsallad & béarnaise  

 



RÔTISSERI 
 

½ Gårdskyckling, Sverige 400g  195.- 

BBQ- glaserad Karré, Östergötland 200g  225.- 

Serveras med aioli & stadsvaktens pommes frites 

 

 

DESSERT 

          

   Vaniljsemifreddo, isad jordgubbsconsommé med mynta,  

jordgubbar & krossade drömmar  115.- 

 

Choklad-& moccaglass, marsalacrème,  

lemoncurd & pecannötscrumble 115.- 

Mörk Chokladtryffel  50.- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring och förbeställ din take away på 011-4953211 

Eller till info@stadsvakten.com 

 

 

mailto:info@stadsvakten.com


BESTÄLL GRILLPÅSE FRÅN STADSVAKTEN FÖR 275.- PER PERSON 

· 200G ENTRECÔTE FRÅN ÖSTERGÖTLAND · POTATISGRATÄNG ·  

TOMATSALLAD · RÖDVINSSÅS - BÉARNAISE 

Tillvägagångssätt 

Potatisgratäng · Värm gratängen på 120°  

 · Rekommenderad temperatur är över 70° Använd gärna en termometer för att säkerhetsskolla att den är varm 

Rödvinssås · Sjud upp rödvinssåsen på låg värme 

Béarnaise- Servera rumstempererad 

Tomatsallad · Blanda salladen med vinegretten 

Kött · Se till att du har fått en bra glöd och en hög värme innan du lägger ditt saltade kött på grillen. 

 Självklart kan du använda en stekpanna istället för grill om vädret inte tillåter. Viktigt att pannan är riktigt het! 

 · Ta med fördel bort köttet några grader (se nedan vilken köttgrad ni önskar) innan från värmen 

 och låt det ”vila” upp till önskad innertemperatur.  

 För att säkerhetsställa önskad stekgrad använd gärna en termometer och följ anvisningarna nedan. 

 

37° rare: Helt rå kärna, knappt ljummen  

42° rare: Halvrå kärna, ljummen  

47° medium rare: Halvtillagad kärna 

 52° medium: Tillagad kärna, köttet är rosa från snittytan till mitten  

60° medium well: Tillagad kärna, köttet är endast rosa i mitten  

75° well done: Tillagad kärna, köttet är grått från snittyta till mitten 

 

Ring och förbeställ din grillpåse på 011-495 32 11 

eller mail till info@stadsvakten.com  

TACK FÖR ER BESTÄLLNING! 

 

 


