98 kr

Broccolo
Parmigiano-Reggiano (G)(L)

Or vegetarians. Or vegans.

GULDKANT isn't a place for meat eaters.
Kolgrillad top of the range sparrisbroccoli
med riven parmesanost, sojavinaigrette och maionese
di aglio. make it prima: prosciutto di Parma + 25 kr

140 kr

145 kr

Tequila, cointreau, lime,socker

Kir Royal

119 kr

119 kr

Crème de cassis, champagne

Bellini

Virgin Mojito

Lime, socker, mynta, soda

49 kr

59 kr

59 kr

kr

80g / hel 219

GK’s råbiff (G)(L)

kr

160g

Antipasto Classico (L)

Vitt Riesling Tradition, Alsace, Frankrike
öl Beavertown Neck Oil Session IPA, GBR

98 kr

396 kr / 99 kr
69 kr / 40 cl

84 kr / 40 cl
90 kr / 5 cl

580 kr / 145 kr
84 kr / 40 cl

125 kr

109 kr

496 kr / 124 kr
89 kr / 40 cl

Ankleverterrine och confiterad fläsksida i krispig
förpackning serveras med sötsyrlig fikondip.
Vår lyxiga vårrulle är verkligen värd att prova.

Vårrulle de luxe (L)

Vitt Chablis Moreau, Bourgogne, Frankrike
ÖL Blue Moon Belgian White, USA

Skagen “smörgåstårta-style” (L) 135 kr
Vår nya variant av Skagen där vi varvar den klassiska
röran med toastbröd och det hela toppas med räkor,
ägg och löjrom samt krispiga dillpotatischips.
Ett nygammalt och supergott sätt att äta hela Sveriges
favoritförrätt.

ÖL Krusovice, Tjeckien
Snaps O.P Anderson, Sverige

En av våra stående klassiker. Nymalet nötkött med
äggula som du själv blandar till som du vill ha det vid
bordet. Kapris, rödbetor, syltad rödlök, dijonsenap och
nyriven pepparrot är dina valmöjligheter.
Helportionen serveras med Guldkantspommes och
tomatsallad.
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Vitt Villa Bianchi Verdicchio, Marche, Italien
ÖL Mariestads Ofiltrerad, Sverige

Marinerad buffelmozzarella serveras med
tomatsalsa på confiterade tomater, balsamico, rucola,
finriven parmesan och krispiga frön.

Mozzarella (g)
di Bufala Campana

Vitt Château Briot Blanc, Bordeaux, Frankrie 436 kr / 109 kr
Öl: Wisby Pils, Sverige
66 kr / 33 cl

It's for everyone!

130 kr

145 kr

129 kr

135 kr Lime, socker, hallon

Frozen fruits

Alkoholfria drinkar

Vodka, lime, socker

Caprinoska

Persikopuré, persikolikör,
99 kr prosecco

145 kr

Frozen
Margarita

drinkar

Aperol blanche

Aperol, citron,
blue moon wheat ale

Hendrick’s
Gin & Tonic

Hendrick’s gin,
tonic, gurka

Amaretto sour

Amaretto, citron,
socker, bitters

Tom Collins

Gingerbeer, socker, citron,
135 kr alkoholfritt vitt vin

Ginger spicy

Cosmopolitan

49 kr
Jordgubb, socker, lime, sprite.

Strawberry
135 kr

Guldkantspommes 59 kr
med vitlöksmajonnäs &
Guldkants egen ketchup.

59 kr
15 kr

59 kr

479 kr / 99 kr
436 kr / 109 kr

En bra start på din måltid eller som tilltugg till drinken.
Fänkålssalami från Toscana, prosciutto di Parma, Spianata calabra, Taleggio, Gorgonzola, ruccola, fikonmarmelad, pesto och oliver
Vitt Rotari Cuvée 28, Trentino, Italien
rött Barbera d’Asti Surí, Piemonte, Italien

kants

Våra pizzor görs på italienskt
tipo-00 mjöl och får kalljäsa i
minst 12 timmar innan de går in
i 450 grader varma stenugnen.

Pizza på allvar!

VEGGIE-ISH PIZZAS

Bianco (vit pizza)

make it prima:

VITT Allesverloren Chenin Blanc, Sydafrika
Öl Heineken, Nederländerna

Special Spicy Vegan falafel

VITT Riesling Tradition, Alsace, Frankrike
Öl Duvel, Belgien

149 kr

149 kr

496 kr / 124 kr
89 kr / 33 cl

Champinjoner, krossad morotsfalafel,
färska tomater, picklad silverlök, ruccola,
vitlöksdressing och chilisås.

460 kr / 115 kr
69 kr / 40 cl

Vitlöksfärskost, parmesan, zucchini,
oregano, karamelliserad rödlök och färska fikon.
Toppas med citron och pesto.
prosciutto di Parma + 25 kr

Pesto Limone (vit pizza)

VITT Burgáns Albariño, Rías Baíxas, Spanien 476 kr / 119 kr
öl Blue Moon Belgian White, USA
84 kr / 40 cl

make it prima:

Vitlöksfärskost, ost, parmesan, champinjoner,
lök. Toppas med friterad grönkål och picklad silverlök.
Svartrökt bacon + 15 kr

149 kr

på vår första restaurang Blå köket. Sen har våra pizzor
följt med oss nästan på alla våra restauranger. Mjöl, vatten
och jäst. Låter enkelt, men som med all matlagning så finns
alltid några avgörande kapitel som resulterar i en produkt
med det där extra. Jäsningstekniken och höga värmen på
ugnen är avgörande tillsammans med rätt typ av mjöl.
De råvaror som sedan utgör en del av basen är såklart den
kryddiga tomatsåsen och vår ostblandning. Vi inspireras
av de klassiska pizzeriorna i Neapel men också lika mycket
från crazy pizzas från USA och Japan. Enkelt kan man säga
att vi gör pizza på Guldkants sätt och tar fram våra unika
varianter på denna hyllade maträtt. Eller som vi säger det:

Vi började servera pizza 2002

Good food takes time

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

alla pizzor går att få glutenfria
(30 kr extra) och med veganost

PIZZA

Guld

= vegetariskt

Är du allergisk? Fråga personalen så hjälper vi dig!

(G) = glutenfritt (L) = laktosfritt

770 kr / 129 kr
69 kr / 40 cl

235 kr

make it nice: toppa med massor
av finriven parmesan + 10 kr

PIZZA Swedish luxury

Champagne: De Saint Gall BdB
Extra Brut Premier Cru, Frankrike
Öl Mariestads Ofiltrerad, Sverige

Lyxpizza, perfekt förrätt att dela på
2-4 personer. Löjrom, crème fraiche,
riven Västerbottensost, rödlök, dill och citron.

make it prima: prosciutto di Parma + 25 kr

Med rosmarin, havssalt och olivolja.

Pizzabröd (L)

make it nice: Toppa med buffelmozzarella +

Med olivolja, färsk vitlök och aioli.

Vitlöksbröd (L)

Italian Olives 39 kr
med vitlök och citron.

Mixade Mediterranean
nötter 45 kr
Smaksatta med örter,
vitlök och citron.

Rom, lime, socker, mynta, soda

Mojito

Citronvodka, cointreau,
lime, tranbärsjuice

Gin, socker, citron, soda

140 kr

Gin, campari, söt vermouth

Negroni

Bourbon, socker, bitter

Old Fashioned

Hendrick’s gin, te, socker, lime

Arkåsens Tea

Smårätter
/
förrätter
Sharing is caring

SIGNATURE PIZZAS

496 kr / 124 kr
79 kr / 40 cl

Guldkant Bea
159 kr
Vitlöksmarinerad fläskfilé med färska tomater,
champinjoner, lök, persilja och vår egen bearnaise.
extra mycket kött och stor bea! + 30 kr
Make it Guldkant:

Rött Vinea Crianza, Cigales, Spanien
öl A Ship full of IPA, Sverige

Chèvre
149 kr
Chèvre, honung, balsamico, ruccola och valnötter.

175 kr

396 kr / 99 kr
84 kr / 40 cl

Make it Guldkant: extra mycket chèvre och toppat
med prosciutto di Parma + 30 kr

VITT Essence Riesling (halvtorr), Mosel, Tyskland
öl Blue Moon Belgian White, USA

Bouillabaisse

115 kr

436 kr / 109 kr
89 kr / 33 cl

235 kr

496 kr / 124 kr
84 kr / 40 cl

Handskalade räkor, musslor, rökt lax, champinjoner,
färska tomater, fänkål och saffransaioli.

VITT Riesling Tradition, Alsace, Frankrike
öl Blue Moon Belgian White, USA

Swedish luxury
Löjrom, crème fraiche, riven Västerbottensost,
rödlök, dill och citron.
VITT Château Briot Blanc, Bordeaux, Frankrike
Öl Duvel, Belgien

CLASSIC-ISH PIZZAS
Capricciosa
Färska champinjoner och lättrökt skinka.

159 kr

Rött Montipagano Montepulciano, Abruzzerna, ITA 344 kr / 86 kr
öl Heineken, Nederländerna
69 kr / 40 cl

Bella Italia

149 kr

436 kr / 109 kr
89 kr / 40 cl

Färska tomater, prosciutto di Parma, fänkålssalami,
ruccola, mozzarella, riven parmesan och citronolja.
Rött Barbera d’Asti Surí, Piemonte, Italien
öl Beavertown Neck Oil Session IPA, Storbritannien

Fichi e prosciutto

476 kr / 119 kr
74 kr / 33 cl

Färska fikon, prosciutto di Parma och Gorgonzola.
Rött Torre del Falasco Ripasso, Veneto, Italien
Öl Sleepy Bulldog Pale Ale, Sverige

LIMITED EDITION PIZZA

94 kr / 40 cl

159 kr

69 kr / 40 cl

Korea Kimchi
159 kr
Tunt skivad ryggbiff, kimchi, rostade sesamfrö, salladslök,
koriander, bulgogisås och vår goda kimchimajonnäs.
öl Heineken, Nederländerna

American Dream

Pulled pork, bacon, jalapeños, toppad med
picklad silverlök, aioli och Guldkant Smokey bbq.
öl Firestone Double Barrel Ale, USA

219 kr

436 kr / 109 kr
89 kr / 33 cl

Make it vegan: morotsfalafel och citronolja.

Vitt Allesverloren Chenin Blanc, Sydafrika
ÖL Mariestads Continental, Sverige

= vegetariskt

Häng med fram till kylmontern
för att se dagens utbud

Jennies kaffegodis

476 kr / 119 kr
69 kr / 40 cl

229 kr

396 kr / 99 kr
84 kr / 40 cl

239 kr

35 kr

Sött Rivesaltes Ambré, Roussillon, Frankrike 95 kr / 6 cl

Banoffee coconut
98 kr
Vår hemkokta kokoskola på digestivebotten serverad
med kokosbananglass, salta jordnötter och vispad
soyagrädde. Sött, kladdigt och väldigt gott.

460 kr / 115 kr
59 kr / 40 cl

Grillad halloumi med salvia, hasselnötter, brynt
smör, morotstagliatelle, pumpapure med citron och vanilj.

Green Supreme (G)

Rött La Vieille Ferme Rouge, Rhône, Frankrike
öl Krusovice, Tjeckien

En krispig zucchini- schnitzel med mozzarella och
tomatsås.

Make it Vego:

Bearnaisesås, persiljesmör och surkål + 35 kr

Make it extra allt:

Vår stora, krispiga schnitzel av fläskkött är nu som den
var en gång i tiden. Vi serverar den med lökfrästa ärter,
bärkapris, citron, tartarsås och rödvinssås.

Guldkants classic schnitzel (L)

VITT Burgáns Albariño, Rías Baíxas, Spanien
Öl Mariestads Ofiltrerad, Sverige

Röding på svenska (g)
289 kr
Klassiska svenska smaker. Ångad fjällröding med
dillhollandaise och löjrom. Serveras med citronslungad
broccoli smaksatt med rostad marconamandel. Till detta
kokt potatis från Patrik och Elisabet Axelssons odlingar i
Målilla.

varmrätter
Moules frites (G)
1 kg vinkokta musslor med grädde, örter och vitlök.
Serveras med Guldkantspommes och vitlöksmajonnäs.
VITT Château Briot Blanc, Bordeaux, Frankrike
ÖL Duvel, Belgien

620 kr / 155 kr
79 kr / 40 cl

Guldkantsfesten “Bearnaise” (g) 295 kr
En stor planka med massor av kött. Kolgrillad
fläskfilé, krispig fläsksida, kryddig kalvkorv, ljummen
sallad på grillad paprika och karamelliserad lök.
Till detta även GuldkantsBea och pommes frites.
rött Coudoulet de Beaucastel, Rhône, Frankrike
ÖL A Ship full of IPA, Sverige

Kolgrillad Entrecôte “Café de paris” (g) 365 kr

496 kr / 124 kr
94 kr / 40 cl

Hängmörad 250g Entrecôte med det mytomspunna
kryddsmöret café de paris. Serveras med haricots verts,
grillad tomat, krispiga lökringar och pommes frites.

rött Vinea Crianza, Cigales, Spanien
öl Firestone Double Barrel Ale, USA

Porchetta (g)
265 kr
Vår tolkning av en italiensk klassiker. Rosmarinfylld nattstekt
fläsksida steks krispig i olivolja. Serveras med en mustig ragu på
tomat, broccoli och fänkål samt potatispuré smaksatt med
parmesan, persilja och citron.
Vi kallar det en snabbresa till Toscana!
tips! om du inte vill äta kött idag, så byter vi
gärna ut porchetta mot vår goda vegoschnitzel.
436 kr / 109 kr
89 kr / 40 cl

98 kr

98 kr

89 kr / 6 cl

(G) = glutenfritt (L) = laktosfritt

sött Very Old Pineau des Charentes 20 yrs,
Cognac, Frankrike

Vår storsäljare bland desserterna. En krämig
vaniljpudding med knäckigt täcke av bränt socker
serveras med bärkompott smaksatt med kardemumma.

Crème brûlée (G)

sött Carmes de Rieussec, Sauternes, Frankrike 99 kr / 6 cl

Hemkörd italiensk vaniljglass med Valrhona chokladsås,
vaniljsyltade jordgubbar, maräng, brownie och vispad
grädde.

Marängsviss de luxe

rött Barbera d’Asti Surí, Piemonte, Italien
öl Beavertown Neck Oil Session IPA, Storbritannien

desserter

