Välkommen till gröna 32 rum & kök!

Under sommarhalvåret så serverar vi utöver våra populära menyer en
enklare bryggmeny. Njut av vårt underbara läge, ät en hel middag,
bara något litet smarrigt, eller poppa bara in & mingla.
Missa inte 32s lista. Flera spännande delikatesser & godsaker. Vi
har samlat några favoriter som serveras som mumsbitar. Goa grejer
som ni köper styckevis alltså.
Vi arbetar med närproducerade godsaker från gårdarna i krokarna av
Sigtuna. Våra menyer följer säsongerna, maten ändrar sig efter de
varor våra producenter har just nu. Mycket grönt gärna KRAV-märkt &
så ekologiskt & naturligt som det bara är möjligt.

Bryggmeny på 32s veranda 2017
Småplock i burk 55
Ett urval av småsaker, grönsaksröror & tilltugg.
Tex Gubbröra, Rillette, Salsa, Oliver, Skagen, Osttärningar
Snacks

Förrätter /smårätter/starters 125
Torskfritters med limemajonäs, sotad avocado och picklad tomat
Codfritters with limemayonnaise, avocado and pickled tomatoes
Chips & dip
Gotlandspotatis, skogsbackens färskost och Älvdalsrom
Chips & Dipp
Rödbetor med Dalspira chevre, honung från rosa skattlådan samt örter
från våran trädgård
Beetfoot with chevre, honey and herbs
Taco
Långkokt kravhögrev med krispig majstortilla, spetskålslaw,
krusbärsketchup och riven feta
Chuck on corntortilla, slow, gooseberry and feta
Råbiff
Tartar på kravbiff från Närke med sesam, soya, ingefära och friterat
rispapper
Steaktartar with sesam, soya, ginger and fried rice paper

32s klassiker & lite till 16932s Tunnbrödsrulle
Korv från korvhantverk med krossad färskpotatis, dijonaise, friterad
lök tunnbröd & sallad
Sauces with mashed potatoes, dijonaise, fried onion, Swedish
flatbread and salad
32s Steaksandwich
Macka med grillat nötkött, karamelliserad lök, lagrad ost, friterad
potatis, chilidip & sallad
With grilled beef, caramelized onion, cheese, fried potatoes,
chilidip & salad
Fisk- & skaldjursgryta
serveras med grillat bröd och grön aioli
Fish and seafood casserole with grilled bread & green aioli
Sommarsallader
Vår matiga sommarsallad görs på ekologiska & närproducerade råvaror.
Vi fyller på med det som är bäst hos våra producenter just nu. Njut
med primörer, fisk, kött eller kyckling
Serveras med 32s caesardressing
Summersalad with the best selections from our local producers
32s Brädor 325 kr
Våra omtyckta brädor serveras med tillbehör som sotad sallad,
friterad potatis & chimichurri.
Fisk, kött, kyckling och primörer.
Fish, meat, chicken, vegetables, served with accessories like,
pickles, salad, fried potatoes & chimichurri.

Efteråt 65
Ostbit från skogsbacken eller Löfsta med marmelad
Cheese and marmalade
Kaffegodis
Selections of swets
Färska bär med brynt smörkräm och rostad havre
Fresh berry, buttercream and oats
Nyvevad vaniljglass med jordgubbar, maräng och mynta
Homemade vanilla icecream with strawberrys, meringue and pennyroyal
Sorbet och bubbel
Sorbet with bubbles

Allergier? Säg till så berättar vi. Från verandamenyn kan ni äta &
dricka hela sommaren tom fredagen den 29e september. Då blir det
sista kvällen & fredag@ 32.

Öppet onsdag-söndag kl 16-22.
Ute sitter ni i mån av plats och väder.
Vill ni vara säker på att ha ett bord bokar ni på 08-592 566 95. Då
håller vi platser åt er inne.
Missa inte boka julbord!

