a la carte

menu
Craft n’Draft är en Gastropub där maten och
ölen står i fokus. Råvaror med hela världen
som inspiration förvandlas till rätter på
vår spännande meny. Att kunna erbjuda dig
ölen och maten vi själva älskar att äta
och dricka, är den filosofi som genomsyrar
Craft n’ Draft. I köket och i baren. Våra
Beer Masters hjälper dig att hitta ölen som
passar just dig.

starters:
BEETROOT N’ CHEVRE - 145 SEK

TOAST SKAGEN - 165 SEK

Saltbakad rödbeta, chèvrecrème,
rågbrödskrutonger, vinbakade päron
och mandlar.

Handskalade räkor, hemslagen mayo,
finskuren rödlök, riven pepparrot
och toast.

SOFT TORTILLA N’ BEEF - 125 SEK

GARLIC BREAD - 69 SEK

Grillad flankstek, vetetortilla,
tomatsalsa, chilidressing och lime.

Ostgratinerat vitlöksbröd med aïoli.
SHARE

TATAKI - 149 SEK

KALIX LÖJROMSPIZZA - 425 SEK

Tataki på biff med soja, chili,
sticklök och koriander.

Hemgjord pizza med Västerbottensost
toppas med Kalix löjrom, gräddfil,
rödlök, citron och dill.

CHEF’S CHOICE:
TATAKI + 1664 BLANC - 226 SEK
En kall veteöl passar bra tillsammans med tatakins smaker
av soya, chili och koriander. Vetet i ölen kyler ner hettan.

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

main dishes:
CRAFT BURGER N’ FRIES - 185 SEK
Vår goda burgare på malen entrecote, högrev och talg. Serveras med bröd,
kaprismayo, ketchup, ölstekt lök, picklad gurka och örtslungade pommes.

FALAFEL BURGER N’ SWEETPOTATO FRIES - 185 SEK
Falafelburgare med grönärtshummus, friterad grönkål och hemgjort bröd.
Serveras med sötpotatispommes.

GRILLED SALMON - 265 SEK
Grillad lax med sås gjord på crème fraiche, citron och musslor.
Serveras med maltsyrad kål, rotfrukter och grillad citron.

SHORT RIBS - 249 SEK
Grillade och glaserade oxribs med coleslaw, glaze och grillad tomat.
Serveras med pommes.

CRAFT N’ BEEF TOAST - 227 SEK
Grillad biff på levainbröd, senap och kaprismayo, kalvsky, det perfekta ägget
och riven pepparrot.

GRILLED CABBAGE N’ ROOT CROPS - 215 SEK
Grillad och bakad kål. Serveras med en svamp- och ostcrème,
bakad rotselleri, rostade rotfrukter och friterad grönkål.

CHICKEN N’ PASTA - 195 SEK
Linguini i krämig citron - och chilisås med grillad kyckling och zucchini.

CHEF’S CHOICE:

CHEFS CHOICE:

CRAFT N’ BEEF TOAST + ERIKSBERG KARAKTÄR - 306 SEK
Den karamelliserade smaken i grillat bröd och biffen kombineras
VARMRÄTT
75 SEKlager med maltiga toner, inslag av
perfekt med en-mellanmörk
knäckebröd
och sirap.
Amazing pork
& beef slow cooked with red wine

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

MEAT LOCKER
IT’S YOUR CHOICE:
Välj en köttbit bland alternativen nedan. Alla rätter kommer med bakad lök
och tomat. Kombinera med dina favorittillbehör under Side och Sauce.

MEAT:
OXFILÉ - 295 SEK

FLANKSTEK - 235 SEK

ENTRECÔTE - 275 SEK

PEPPARSTEK - 305 SEK

SIDE:

SAUCE:

POTATISGRATÄNG

BEARNAISESÅS

SÖTPOTATIS POMMES

KRYDDSMÖR

POMMES FRITES

RÖDVINSSÅS

VARM POTATISSALLAD

PEPPARSÅS

GRÖNKÅLSSALLAD

MAYO MED KAPRIS & DIJONSENAP

CHEF’S CHOICE:
FLANKSTEK + BROOKLYN LAGER - 314 SEK
Grillad flankstek där det smakrika köttet, mildrar den lätta
beskan i ölen och framhäver smakerna i steken.

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

desserts:
APPLE TARTE TATIN - 95 SEK

SWISS MERINGUE - 99 SEK

Mördegsbotten med karamelliserade
äpplen. Serveras med vaniljglass.

Vaniljglass, chokladsås, maränger,
banan och vispad grädde.

SWEET N’ SIMPLE - 89 SEK

ICE CREAM - 45 SEK

Vit chokladmousse med halloncoulis
och bär.

En glasskula. Fråga vår personal
om dagens smaker.

CHOCOLATE TO DIE FOR - 110 SEK
Chokladbrownie med chokladcrème.
Serveras med passionsfruktcurd och
mangosorbet.

CHEF’S CHOICE:
SWISS MERINGUE + CARNEGIE PORTER - 178 SEK
Kombinationen av maränger, chokladsås och glass mot maltiga
nyanser, mörk sirap och choklad är en kombo för ett perfekt
avslut av middagen.

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

@craftndraftlulea
KAN DU INTE FÅ NOG AV VÅR FANTASTISKA MAT?
Följ oss på våra sociala medier och ta del av den senaste informationen om
dagens specialerbjudanden, evenemang och mycket mer!

