
Till alla huvudrätter serveras valfritt ris eller parmesanrisotto, dill & smörslungad färskpotatis, potatisgratäng, rotfruktsgratäng, 
potatismos, pressad potatis, potatispaté, rostad potatis med grönsaker eller efter önskemål.

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer med 12%. 
Kontakta oss: 08 - 776 22 76, info@systrarnasisters.se 

Vi finns: Torfastleden 3, Haninge  
www.systrarnasisters.se

Fågel
Västerbottenfylld kycklingfilé med färsk  

basilikasås & broccoli 165 kr
Örtfyllt majskycklingbröst med sparris,  

vitvinssås & julienne 200 kr
Parmalindad kycklingfilé med rödvinssås  

& rostade grönsaker 195 kr
Ankbröst med apelsinsås & primörer 245 kr

Ankbröst med karamelliserad lök,  
rostade morötter & portvinssås 245 kr

Fisk 
Mozzarellagratinerad lax- & räklasagne 165 kr

Getostfylld laxfilé toppad med soltorkade tomater  
& basilika med cavasås samt julienne 200 kr

Ugnsbakad gösfilé på bädd med krämig spenat & champinjoner 
toppat med rökt sidfläsk samt bakade tomater & citron 235 kr

Ugnsbakad rödingfilé med vitvinssås, blomkålspuré  
& picklad gulbeta med kummin 235 kr

Laxfylld rödtungafilé toppade med löjrom,  
vitvinssås & primörer 270 kr

Halstrad hälleflundra med cavasås, riven pepparrot,  
smörstekta champinjoner & sockerärtor 340 kr

Fläskkött
Fläskfilé med färska champinjoner, ostronskivling,  

haricotsverts & dijonsås 185 kr
Fläskfilé med Västerbottencréme, rödvinssås & julienne 185 kr

Pancettalindad fläskfiléstubbe med vin & rosmarinreduction  
samt kantarellcréme & rostade grönsaker 205 kr 

Vilt
Hjortytterfilé med rödvinssås, krämig savojkål  

med murklor 320 kr
Hjortfilé med Karl-Johansvampssås & rotsellericréme  

& rostade morötter 320 kr
Älgfärsbullar med kantarellsås & rårörda lingon 175 kr

Nötkött
Helstekt oxfilé med pepparsås med portvin, murkelstuvad 

savojkål & honungsrostade gulbetor á 260 kr
Pancettalindad oxfilé med marsalasås  

& gräddkokta svartrötter 260 kr
Helstekt oxfilé med gremolata, rödvinssås,  

baconlindad haricotsverts & rostad tomat 260  kr
Helstekt oxfilé med rödvinssås, sötpotatiscréme  

och säsongens primörer 270 kr
Kalvytterfilé med svartvinbärssky, kumminrostade  

morötter & dragonsmör 300 kr
 Kalventrecôte med krämig viltsås och broccoli 290 kr

Kalvinnanlår med äpple & rödlökschutney samt  
tryffelkryddad rotsellericréme 230 kr

Rödvinsbräserad oxkind med parmesanpolenta  
& rostade morötter 175 kr

Lamm
Lammrostbiff med rödvinssås samt rödbetsblinier  

toppade med getost & pinjenötter 220 kr
Lammfilé med krämig persilja & vitlökssås samt  

rostade grönsaker 300 kr
Örtrubbade lammracks med timjan & vinsky  

samt vitlöksvispat smör & säsongens primörer 320 kr

Vegetariskt
Helstekt blomkål med parmesan, solroskärnor,  

brynt smör & gräslök 175 kr
Fetaostfylld portabellosvamp med rödvinssås  

& honungsrostade morötter 195 kr

Övrigt
Paella Valenciana med kyckling, räkor,  

musslor & het korv 165 kr
 


