
FRANSKA VINTERVECKOR

3-RÄTTERS MENY  450 kr
VINPAKET 350 kr

Valfri förrätt, varmrätt och dessert 
Tillägg för kammussla, bergtunga och entrecôte 50 kr

LE GARAGE FINSMAKARMENY
5-RÄTTERS MENY  600 kr
VINPAKET 400 kr

En helkväll på Le Garage för samtliga i sällskapet



LES ENTRÉES       
     

Löktarte med rökt getost   145 kr
Oliver, timjan, tomat och ruccola

Pilgrimssmussla från Hitra   195 kr
Färsk vintertryffel, spenat och krispig potatis

Smördegsbakelse     145 kr
Vitlökstekta sniglar i krämig Roquefortsås

 
Råbiff på svensk kalvfilè  145 kr

Pistou, kapris, tomat, sallat och olivstekt 
surdegsbröd

                                
LES PLATS                   

SÄSONGSRÄTTER 
Vintersquash med färsk tryffel  245 kr

Sparrisbroccoli, belugalinser, hasselnötter och 
brynt smör 

Röding Albert    325 kr 
Dragon, brynta champinjoner, räkor och vermouthsås

Hälleflundra    275 kr
Bouillabaissesmörsås, friterade blåmusslor, 
morot och fänkål

Pärlhöna au vin blanc   275 kr
Brynta druvor, saltbakade lökar, spenat och 
smörad kycklingbuljong med vitt vin och fransk 
senap

Till säsongsrätterna serveras potatispuré med olivolja 
och örter

FRANSKA KLASSIKER 
Moules frites     225 kr

Vinkokta blåmusslor med aioli 

Råbiff på svensk kalvfilè  245 kr
Pistou, kapris, tomat, sallat och olivstekt surdegsbröd

Entrecôte från svenska gårdar   325 kr
Café de Parissås och färska bönor 

Till Franska klassiker serveras citron- och parmesanslungad
pommes frites

À LA CARTE MENY



LES DESSERTS

Tre sorters franska ostar  95 kr
Marmelad och bröd

Crème Brûlée   95 kr
Sorbet

Körsbärsclafoutis    95 kr
Mandelkaka med vaniljglass

Chokladterrin     95 kr 
Kallpressad rapsolja, kolasås, rostade hassel-
nötter och färskostglass

Cognacsprovning   145 kr
3 sorters cognac, kaffe och chokladtryffel 



BARNMENY 

På våra sköna söndagar bjuder vi alla barn under 12 år 
på varmrätt från barnmenyn  

FÖRRÄTT    LITEN/STOR
Vitlöksbröd med aioli   45/75 kr  
 
VARMRÄTT    LITEN/STOR
Jacobs köttbullar    65/95 kr 
Potatis, lingonsylt och gräddsås 
  
Le Garage ostburgare  65/95 kr
Pommes frites och sallad 

DESSERT    
Vi bjuder alla barn på glass med kola- eller chokladsås efter 
maten

Barn får givetvis välja halva portioner från a la carte-
menyn för halva priset


