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FÖRRÄTTER 
 
 
 
Rostad jordärtskockssoppa  
med smörbakade skockor, bränd 
silverlök, kallpressad pumpaolja  
& grillad kavringsmacka       129:- 
 
 
Krokett på brunkrabba med 
dillfrö & öl, kräftkokt polenta, 
fänkålsvinaigrette,  
slanggurka & friterad vitlök 149:- 
 
 
Gravad hjort med rostad 
kålrotspuré, lagrad prästost, 
torkad lav med trattkantareller, 
inlagd svamp & rönnbärsgelé   159:- 
 

 
På skärbrädan serverar vi 
syltat, saltat, rökt & rimmat, 
fråga personalen vad som  
erbjuds idag                      155:- 
 
 
 
TIPS! 
Kika gärna på blad två under 
fliken ”Före maten” där hittas 
smaskiga snacks & mindre tilltugg.   
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COCKTAILS 

Välkomna till Pigas cocktailbar med drinkar skapade av våra 
vänner Liam och Ludvig på Krog Axet. Alla drinkar är baserde 
på 5cl av starkt och kostar 142:-

S.A.S (Swedish Aviation Service)
Pigas version av den moderna klassikern Aviation med viollikör, 
O.P. Andersson, färsk citron och Maraschinokörsbär

Cumin To My Office
En stiff på Belvedere Vodka och O.P. Andersson Petronella där 
kummin och äpple möter frukt i druvlikören Lillet Blanc

Honey I’m Home
Bourbon sour på Wild Turkey och Rye, honung och Angostura 
Bitter med toner av nejlika och anis 

The Watch Tower 
High-ball drink på bergamott och svarta vinbär med rökig 
Mezcal, lime, Absinth och en saltad kant

Dom ‘N’ Nac
En värmande kaffe Latte med Cognac och  
Dom Bénédictine, perfekt som kaffe och Avec

Pigatini
Martini på espresso BAM BAM från Lykke Kaffegårdar, 7:årig 
Kubansk rom, Borghetti och Galliano 

GIN & TONICS 

Wet City Ombibulous Organic Gin, Fever-Tree Tonic och blåbär
Purity Gin, Fever-Tree Tonic och apelsinszest
Hernø Gin, Fever-Tree Tonic och citronszest
Stockholms Pink Gin, Fever-Tree Tonic och färsk lime 

MOCKTAILS

Ginish & Tonic  110:-
Rumish Daiquiri  110:-
Piga Lemonade  65:-

DESSERTER

Ljummen mandelkaka med brynt smör serveras med  
citruscurd, kanderade mandelflarn och färskostcreme  
med rostad pumpa- och kardemumma  145:-

Bakad mörk choklad med clementin och havssalt serveras 
med karamelliserade hjortron och friterad surdeg med 
kanelsocker  145:-

Pigas choklad  65:-

Kvällens Glass  65:-

Kvällens Sorbet  65:-

OST

Kvällens ost från Hilda Nilssons Ost i Saluhallen serveras med 
Pigas surdegsknäckebröd och kompott,  
1 bit 70:- eller 3 bitar för 195:- 

DESSERTVIN
Pris per glas 

Floralis Muscatel Oro,  
Muscatel, Spanien  125:-
Masi, Angelorum Recioto, Corvina,  
Rondinella, Molinara, Italien  125:-

KAFFEDRINKAR 142:-

Dom ‘N’ Nac
En värmande kaffe Latte med Cognac och Dom Bénédictine, perfekt 
som kaffe och Avec

Pigatini
Martini på espressot BAM BAM från Lykke Kaffegårdar, 7:årig 
Kubansk rom, Borghetti och Galliano
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TILLTUGG

Rotfruktchips 50:-

Friterade brysselkålsblommor med sötsyrlig  
rosépeppardipp och Creme Fraiche  89:-

Vispad anklevermouse serveras med pickels, örter och 
kavringkex  98:- 

Sardeller med vitlöksgrillat bröd och färsk citron  135:-

OSTRON

Färskt Fines De Claire-ostron med med schalottenlöks- och 
saffrans vinigrette
35:-st /// 3st 100:- /// 12st 395:-

Friterade Fine De Claire-ostron med kräftemulsion och 
chilisyrad butternutpumpa  
35:-st /// 3st 100:- /// 12st 395:-

PIGAS BRÖDKORG

Brödkorg med ljumna minilimpor, surdegsknäcke och  
hemmagjort 
filmjölkssmör 79:- 

FÖRRÄTTER

Friterade svamprisotto-kroketter med syrad ostronskivling, 
grön tomat- och kaprisrelish, hyvlad rå champinjon, 
trattkantarellsalt och Almenäs Tegelost  169:-

Lätt halstrat hjortinnanlår med kryddpepparsoja,  
smörbakad persiljerot, friterad vitlök, kryddostcreme  
och röd harsyra  175:-

Amerikansk löjrom med smörbakad Hasselbackspotatis, 
Creme Fraiche, citron och fänkål-och örtsallad  275:-

För mer snacks och tillstugg se under fliken före maten.
 

VARMRÄTTER

Panerad lagrad cheddarost med rostad kronärtskocka,  
brynt citronsmör, grillad broccoli, rostade rapsfrön  
samt pickels- och curryremoulad  259:-

Smörstekta torskfiskbullar med sandefjordsås,  
citronsotad rotselleri, confibakad plommontomat, 
havskräftsolja, syrad fänkål, örtbröd och färsk dill  265:-

Grillspett på kvällens styckdetalj med apelsin- och 
hoisinglace, friterade jord-ärtskockor, coleslaw på  
sotad spetskål och svartkummin, grillad Carlipaprika  
samt silverlök-och persiljesallad  289:-

Portvinsbakad Svensk oxkind med rosmarins-bakade 
pärllökar, mormors-morötter, inlagd skogsvamp,  
rökt fläsk, riven anklever och gratinerad potatispurè  295:-

Rimmad sotad torskrygg serveras med rostad kyckling- 
och kräftsky, purjo-och blomkålsgratäng, gröna ärtor  
och bönor samt färska örter  298:-

DAGLÖNAREN 

Daglönaren var tillfällighetsarbetaren som utförde  
ett hårt dagsverke mot en slant. Fråga personalen vilken  
rätt som dagverkar idag och mot vilken slant.

Till våra yngre gäster:
Köttbullar med smörad skysås, potatispuré, pressgurka 
och rårörda lingon  145:-


