
SMÅ  s erv e r i n ga r
Ö17:s bästa charkuterier  
med lagrad italiensk hårdost, cornichoner och 
marinerade oliver 165:-

Pimientos de padrón  ** 
med chili cheesedip och syrlig rödlök 99:-
 
Buffelmozzarella **  
med ramslökspesto, rostade solrosfrön och  
picklad grön tomat                                                                            115:-

brunchd ryc k

burgar e ,  s andw i ch  &  t oa s t
**Frasig halloumiburgare 
med kryddpicklad rödkål, grönsallad, krispig yoghurt, pommes frites och aioli 189:-

Burgare 
Fråga din servitör om veckans burgare! 199:-

Calamari & chorizo sandwich 
med bakad tomat, piementonaioli och citron 145:-

*’Grillad avokado  
på surdegsbröd med citrusfärskost, jalapeñorelish, sesamfrön och gravad lime 105:-

Bookmaker sandwich royal  
med grillad entrecôte, pepparrot, äggula och pommes frites 249:-

d e s s e r t
Bärkompott med vaniljricotta och söta smulor                                                                      75:-

Créme brûlée med brynt smör, dulche de leche och havssalt  95:-

Chokladboll rullad i kokos 35:-

Chokladtryffel rullad i kakao 35:-

nysnur r ad  g la s s  &  s o r b e t
SORTER VARIERAR DAG TILL DAG 
Kolla med personalen vad som är godast idag 35:-/kula

äg g rätter          
Grillad brioche  
med smörig kålrabbi, bakat ägg 63°c, forellrom och hollandaisesås  155:-

Svampomelett **  
med gräddstuvad höstsvamp, krispig grönsallad, gruyéreost och pommes frites 185:-

Ö17’s Ost & skinkomelett  
med durocskinka, nattbakad tomat, dijonsenap, pommes frites och lagrad hårdost 189:-

Omelett 
med varmrökt lax, vispad färskostkräm, dill, västerbottensost, grönsallad och  
pommes frites 195:-

sa l lad e r
Räksallad 
krispig grönsallad på handskalade nordhavsräkor med krämigt hönsägg,  
avokado, citron och aioli 229:-

Quinoasallad  ** 
med frasig halloumi, senapskål, jalapenorelish, grillad röd paprika,  
koriander och sesam 189:-

Grönsallad  
med varmrökt lax, gremolata, friterad grön paprika, grana padano, surdegskrutonger och 
grillad citron 225:-

varM rätter
Krispig torsk  
med rotsellerikräm, pepparrot, forellrom, rättika, dill och rostad buerre blanc 249:- 
 
”Meatballs for the people” - köttbullar på kalv  
med potatispuré, rårörda lingon, pressgurka, krämig gräddsås och brynt smör 215:-

Oxtartar  
på grovmalet nötytterlår med syrad- och krispig schalottenlök, dragoncréme, picklade  
senapskorn, tomater och pommes frites 229:-
 

Ö17:s Bloody Mary 145:- 
Vodka, tomatjuice och vår ”hemliga” kryddmix

Ramos Gin Fizz 145:- 
Gin, lime, grädde, äggvita, apelsinblomvatten och vanilj

Paloma 145:- 
Tequila, lime, grapefruktsoda och salt 

Mimosa 110:- 
Färskpressade apelsinjuice och mousserande vin

* Vegetarisk och laktosfri.
** Vegetarisk.

Vill du veta exakt vad maten innehåller? 
Fråga din servitör om eventuella allergener.


