
 

 
 

 

NÅGONTING 

före maten ?   

                                   

- SNACKS - 
 

      - FÖRRÄTTER - 

 

MIRZA GHASEMI 
grillad aubergineröra med ägg, 

vitlök, tomat & nybakat bröd 
99 kr 

 

KASHKE BADEMJAN 
stekt aubergineröra med mynta, valnötter, 

yoghurtsås & nybakat bröd 

99 kr 

 
 

RÖDBETSCARPACCIO 
chevre mousse, pumpakärnor,  

svensk hounung & ruccola 

95 kr 

 

KASHKE BADEMJAN 
stekt aubergineröra med mynta, 

yoghurtsås, valnötter, nybakat bröd 

99 kr 

 
PERSISKT ZUCCHINIRÖRA               
valnötter, vitlök, granatäpplesås, 

 nybakat bröd                                                                        
99 kr 

 

CHARKBRÄDA 
serveras enkel, dubbel eller  trippel                                              

145 kr/250 kr/ 375 kr 

SOSSIS BANDARI 
lammkorv med chilisås, lök,  

potatis & bröd                                              
99 kr 

 
GRATINERAD VITLÖKSBRÖD 

vitlöksolja, ruccola & tryffelaioli 
69 kr 

 
 
 

RÄKTOAST                        
handskalde räkor, chili, rödlök, tång 

pärlor, örter & ingefära 
98 kr 

 

 
Persiska förrätter kan beställas i större portion.                                                                                             

serveras med saffransris & nybakat bröd.                                                                                                           
179 kr 
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ZEYTOON 
marinerade oliver med vitlök, 

granatäppelsås, örter & valnötter 

49 kr 

 

 

PIEMENTO DE PADRÓN 
milda chilifrukter friterade med havssalt                                                               

55 kr 

 

 POMMES FRITES 
       med parmesandipp 

                 45 kr 

 

MAST 
Yoghurt med gurka, vitlök, 
rödlök, mynta & valnötter 

45 kr 
 

 

 



- STYCKDETALJER - 
 

LAMM: 
 

LAMMRACKSSPETT 220g 
marinerad med saffransås. 

kan serveras med saffransris, nybakat 

bröd eller rostade rotfrukter 
 249 kr 

 
 

LÅGTEMPAD  
LAMMLÄGG 280g 

otroligt smakrik del av lammet som 
lagad i saffransås till perfektion.  

kan serveras med saffransris, nybakat 
bröd eller rostade rotfrukter                                               

245 kr 

LÅGTEMPAD  
LAMMROSTBIFF 240g                                                                                                                                                              

med rostade rotfrukter, rödvinssky & 

chèvrecrème                                                                                              
225 kr 

 
MARINERADE 

LAMMYTTERFILÉ 220g 
kan serveras med saffransris, nybakat 

bröd eller rostade rotfrukter 
  220 kr 

 

KOBIDEH 240g 
Två spett, grillade saffrans lammfärsspett.  

kan serveras med saffransris, nybakat bröd eller rostade rotfrukter    
180kr

 
 

KOSSA: 
 

GRATINERAD 
HASSELBACK STEAK 250g 

med ryggbiff, färska champinjoner, grillade tomat, 
guacamole-fetaost röra, bakad potatis & rödvinsås. 

grillas hårt innan vi låter den vila med  
salt & peppar 

245 kr 
 

MARINERADE  
OXFILE SPETT 220g 

kan serveras med saffransris, nybakat bröd 
eller rostade rotfrukter 

220 kr 

 
 

FISK:                        
RÖDINGFILÉ 160g                                                                                                      

med handskalade räkor, fänkålscrutide, 
färskpotatis, nyriven pepparrot & dillsås 

225 kr 
 

FÅGEL: 
 

KYCKLINGSPETT 200g 
kycklingfilé som marinerd med saffran. kan 
serveras med saffransris, nybakat bröd eller 

rostade rotfrukter 
195 kr 

 

 

-HELA RÄTTER- 
 

 

HATTENS GRILLBRÄDA   
våra allra bästa styckdetaljer som sätts ihop till en 
magisk blandning av grillade delikatesser. serveras 
med tre styckdetaljer var tillsammans med kökets 

tillbehör och såser, varierande efter säsong. 
minimum två personer   

390 kr/pers 
 

HATTENS VEGANBURGARE 
hemgjord burgare på kidneybönor. Serveras 
med vegansk mozzarella, färsk championer, 

vegansk dressing, avacado, friterade pommes   
 189 kr 

 

HATTENS HÖGREVSBURGARE 
Burgaren byggs på brioche-bröd,  grillade sidfläsk, 

grillade lök, grillade tomat, brie &  pommes  
199 kr 

 

 VEGETARISKT TALRIK 
mixtallrik av, kashke bademjan, mirza ghasemi, 

persiskt zucchiniröra. serveras med 
 nybakat bröd & saffransris 

259 kr 
 

MOULES MARINIÈRES 
med blå musslor, vitlök, schalottenlök, vitt vin. 

toppas med persilja & brödkrutonger 
179 kr 

 

SMÖRSTEKTA BETOR 
färsk spenat, pinjenötter, rädisor, tångpärlor, 

vegansk aioli & grön pesto                                                      
169 kr 

 

CEASARSALLAD                                                                                   
kycklingfilé, roman, krutonger, bacon, parmesan 

179 kr



- PIZZOR - 

 

VEGETARISK: 

 
SPENAT PIZZA                                                                                                                 

vit pizza med extra jungfruolja, mozzarella, fetaost, 
färska champinjoner,  färsk spenat, vitlök, 
marinerade körsbärtomater & valnötter.  

155 kr 
 

VEGAN PIZZA                                                                                                            
vegansk mozzarella, squash, aubergine, valnötter, 
soltorkadetomater, färska champinjoner, vitlök.  

155 kr 
 

BELISSIMO                                                                                                                                               
mozzarella, getost, färska champinjoner. Toppas 

med svensk honung, svartpeppar & ruccola.     
149 kr 

 

CHEESE HATTENS                                                                                              
vit pizza med extra jungfruolja, mozzarella, franska 

gorgonzola, parmesanost. Toppas med timijan & 
modena crema nera balsamisk. 

 139kr 
 

LAMM: 
SKOGENSGULD                                     

mozzarella, lamm, lök, kantareller, marinerade 
körsbärtomater,  färsk vitlök. Toppas med 

tryffelaioli & ruccola.  
169 kr                                               

                                                      
   

      PARMA: 

 
FIG ”N” PIG                                                                

Vit Pizza Med Mozzarella, Färska Fikon, Färskost, 
Pinjenötter, Parmaskinka. Toppas Med Ruccola & 

Modena Crema Nera Balsamisk. 
159 kr   

 

PÄRON PIZZA                                                                                                       
Vit Pizza Med Mozzarella, Färskost, Franska 
Gorgonzola, Färska Päron & Parmaskinka. 

 159 kr 
 

PARMA PIZZA                                                                                        
mozzarella, soltorkadetomater, parmaskinka,. 
Toppas med extra jungfruolja, parmesanost,                   

grön pesto & ruccola.  
149 kr 

 
 

KOSSA: 
BRESAOLA                                                                                                                                                 

mozzarella, soltorkadetomater, bresaola. Toppas 
med tryffelaioli, ruccola & nyriven pepparrot.  

159 kr 
 
 

FÅGEL: 
CHICKEN PIZZA                                                                                                                                                       

kycklingfilé, soltorkadetomater, jalapeños,  färska 
champinjoner. Toppas med färsk vitlök, grön pesto. 

149 kr

- DESSERTER - 

 
Nutella  Banana  Roll 

69 Kr 
 

Saffrans Crème Brûlée 
79 Kr 

 

Hattens Milkshake 
89 Kr 

 
 
 

 

Ice Cream Cupcakes 
59 Kr 

 

Kökets Tryffel 
29 Kr 
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 DESSERTRT  VIN  
 

MUSCAT DE RIVESALTES EKO  
frankrike 

45 kr | Glas 

 
druvor: 

 muscat d’alexandrie, muscat à petits grains. 
smakrik och söt med friska smaker av citrus, 

aprikos & syltade apelsinskal 

 

VARMA DRYCKER 

ESPRESSO / DUBBEL 
               30 kr | 35 kr 
 

VARM CHOKLAD      45 kr 
 

CAPPUCCINO             35 kr 
 

LATTE                            39kr 
 

KAFFE                           30 kr   

TE                                    30 kr 
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