
NOUŃ s 
STEKGRADSSKOLA  

BLEU 
Ljummen yta på köttet men kärnan är helt rå.  

RARE 
Ljummen yta och nästan rå röd kärna. 

MEDIUM RARE  
Den ultimata stekgraden enligt oss. Köttet har varm yta röd/rosa färg och ljummen kärna.  

MEDIUM 
Kärnan är varm. Köttet har rosa färg och är saftigt.  

MEDIUM WELL 
Kärnan på köttet är liten, färgen övergår till rosa/grått. 

WELL DONE 
Stendöd.

NOUN 
Noun är en restaurang med fokus på kött men givetvis har vi 

även goda och fräscha skaldjur och vegetariskt på menyn.
Dessutom satsar vi på delikatesser i form av charkuterier,

goda ostar och makalösa efterrätter.

KÖTT & STEKGRADSKOLA

BIFF
Biffen eller biffraden sitter längs

med nötkreaturets ryggrad
(på andra sidan benet sitter oxfilén).

BOG
Bog och märgpipa kommer båda från djurets
skuldra, alltså där framben övergår till axel. 

BRINGA
Bringan är bröstmusklerna på nötkreaturet. 

ENTRECÔTE
Entrecôten är både mör och fettinsprängd.

Den sitter långt fram på ryggen och en
korrekt styckad entrecôte ska vara

utskuren ovanför de sex
bakre revbenen.

Entre côte betyder ”mellan revbenen” på franska. 

FILÉ
Oxfilé sitter närmast ryggraden på insidan.

Filén är den enda muskel som sitter på insidan
av skelettet, vilket gör att den arbetar mycket

lite och inte utvecklar så mycket grov
muskulatur, vilket gör den mör. 

FRANSYSKA
Den är en stor rund del från djurets bakre
rygg- och magparti. Sitter efter rostbiffen

men innan oxsvansen. Och ett mer
pedagogiskt namn vore lårstek.

HÖGREV
Högreven är grovfibrig. Den börjar där
entrecôten slutar på djurets skulderparti,

och slutar där halsen börjar. 

YTTERLÅR
Ytterlåret är en stor muskel på lårets utsida,

från länden till knäleden.

INNANLÅR
Innanlåret sitter på lårets insida och är

egentligen två muskler som är tätt
sammanflätade. Fibrerna går åt samma
håll, vilket gör att man kan skära hela

skivor utan att de faller isär. 

ROSTBIFF
Styckdetaljen rostbiff sitter vid bakre delen av

nötkreaturets rygg, mellan biffen och lilla
fransyskan. Inte att förväxla med

tillagningssättet rostbiff.



INK. POMMES ALT. BAKPOTATIS, RÖDVINSKY,
SALLAD SAMT SAUCE BEARNAISE.

FRÅN
KÖTTSKÅPET

VARMRÄTTER
OXFILÉ

Grillad paprika, picklad knipplök, dragoncreme,
pommes anna, krispig kål, rödvinssky

318:-

SJÖTUNGA
Chilistekt sjötunga, sparris, färskpotatis, gremolata,

syrad fänkål
229:-

HUMMER
Hummer, kräftor, brioche, avokado, rödlök, sesam,

chili, pommes och chilisyrad kålsallad
289:-

RÅBIFF
Smörstekt bröd, silverlök, lagrad ost, romansallad,

tryffelmajonäs, kapris, friterad lök, gurka,
färsk tryffel och pommes

225:-

LAMMRACKS
Friterad polenta, rosmarinssky, bakad tomat,

fetakrokett, rödlökssmör
299:-

DESSERTER

MELL ANR ÄT TER

VID FRÅGOR ANGÅENDE ALLERGENER FRÅGA PERSONALEN

fråga personalen
efter dagens

utbud och pris

RÅBIFF
Smörstekt bröd, silverlök, romansallad, lagrad ost,

tryffelmajonnäs, kapris, friterad lök,
gurka, färsk tryffel

125:-

PILGRIMSMUSSLA
Halstrad mussla, gravad rökt äggula, gurka,

lökcreme, endive
139:-

TOMAT
Bakad tomat, bröd och tomatvinegrette,

persiljeaioli, bacon
98:-

FETA
brynt smörvinegrette, hasselnötter,

örtsallad, dragoncreme
119:-

LYXPOMMES
tryffelmajonnäs, friterad lök, friterad kapris,

silver lök, gurka, riven gruyere
87:-

OSTRON KLASSISKA 35:-

OSTRON NEGRONI 45:-

OSTRON BLOODY MARY 45:-

CHARK
oliver, cornichoner, bröd, aioli

129:-

OST
marmelad, cornichoner, knäcke

129:-

MIX
chark, ost, marmelad, oliver, cornichoner, bröd,

aioli, knäcke samt lyxpommes.
299:-

HASSELNÖT
Hasselnötsglass, svarta vinbär, hasselnötscrumble,

anklever skum
115:-

JORDGUBBAR
Mynta, lime, pistageglass, rostad pistage, gröna maränger,

torkade jordgubbar
99:-

FATTIG RIDDARE
Sockerkaka, pecansirap, vaniljglass, hallon

89:-

 
 
 

 


