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ÖVRIGA TIDER RING 
 0372 -12750 FÖR BOKNING 

FÖRRÄTT 

Spröd råraka med löjrom, rödlök 
och creméfraiche 
………………………………………………..98:- 
Brittle potato pancake with caviar, 
red onion and creméfraiche  
                        *** 

HUVUDRÄTT- FISK 

Citronhalstrad laxfilé serveras med 
hummergräddsky, örtsauterade 
sommarprimörer samt rotfrukts-
terrin och vispat limesmör 
………………………………………….……225:- 
Lemon Grilled salmon fillet served 
with lobstercreamsauce, herb 
sautéed summer vegetables, root 
vegetable terrine and whipped 
lime butter  
                        *** 

Hängmörad Entrecote på ljummen 
färskpotatissallad slungad i senaps- 
vinegrette, kapris och ruccola 
toppad med vispad cremé fraiche 
smaksatt med riven pepparrot 
……………………………………………....225:- 
Tenderized Entrecote on a warm 
new potato salad tossed in mustard 
vinaigrette, capers and ruccola 
topped with whipped crème fraiche 
flavored with horseradish 
                        *** 

FRÅN TRÄDGÅRDEN 

Krämig svamprisotto serveras med 
finskuren vårlökssallad och 
parmesanchips 
…………………….…………………………155:- 
Creamy mushroom-risotto served 
with thinsliced spring onionsalad 
and parmesancrisp  
                        *** 

DESSERT 

Gästgivarens 
Chokladtryfflar 

20:-/ st 

Fråga gärna vår 
personal efter passande 
dryckestips, eller välj 
själv ur vår dryckeslista 
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MAT  TORSDAG 12 JULI 

HUVUDRÄTT- KÖTT 

Jordgubbar flamberade i Grand 
Marnier serveras på digestive, med 
Dulce de Leche ”karamelliserad 
kondenserad mjölk” samt 
krokantgrädde  
……………………………………….……….85:- 
Strawberries flambéed in Grand 
Marnier served on digestive 
biscuits, with Dulce de Leche 
"caramelized condensed milk" and 
toffee cream  
                        *** 

Grillbuffé 
Missa inte sommarens grillkvällar på 
Gästgivaregården. 
Varje fredag  med start kl. 18.00 dukar 
vi upp vår populära grillbuffé. 
Låt vår grillkock stå till er tjänst. Välj 
just dina favoriter från grillen tillagat 
med både klassiska och nya smaker. 
Komplettera med sommarens godaste 
såser, potatisar och sallader. 
Allt för att göra er mätta och glada. 
 
Grillbuffé 195 kr. 
Serveras fredagar från kl 18.00. 
Boka gärna bord på tel: 0372 12750 
( Vid sämre väder serverar vi 
grillbuffén inomhus.) 
 
 
 

Ända sedan 1600-talet har platsen 
kring Gästgivaregården på Gamla 
Torg varit en livlig mötes- och 
handelsplats. Här samlades 
ortsbor och resande för att höra de 
senaste nyheterna, göra affärer på 
marknaderna och ta del av 
spännande tingsförhandlingar. 
Gamla Torgs utseende och utbud 
har förändras under åren och det 
Gamla Torg vi ser idag ger oss en 
känsla av hur Ljungby såg ut i 
början av 1800-talet. Här finns 
några av Ljungbys äldsta hus 
samlade och i dem finns 
konsthantverkare, turistservice, 
museum, restaurang och kafé och 
under somrarna anordnas populära 
loppmarknader på 
kullerstenstorget. 
 
Ever since the 17th century the 
site around the inn on the Old 
Square was a lively meeting and 
trading place. There were locals 
and travelers to hear the latest 
news, do business in the markets 
and take advantage of exciting 
district court proceedings. 
Old squares look for and supply 
has changed over the years and 
the Old Square we see today gives 
us a sense of how Ljungby looked 
in the early 1800's. Here are some 
of Ljungby's oldest houses and 
gathered in them are artisans, 
tourist services, museum, 
restaurant and coffee shop and in 
the summers popular flea markets 
are organized in the cobbled 
square.  
                        *** 

HISTORIA 
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VINER 

Cune Monopole Viura, Spanien 
Flaska 345 kr 
100% Viura 
Fräscht, friskt och fruktigt vin. Doft 
av citrus och äpplen med lätt 
mandelton 
                       *** 

ALKOHOLFRITT VIN 

MJÖD 

ÖVRIG DRYCK 
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DRYCK 

VITT 

La Strada Bianco, Italien 
Flaska 249 kr/ Glas 55 kr 
100% Chardonnay 
Ungt och fruktigt vin med inslag av 
äpplen, päron, ananas och citrus-
frukter samt en välbalanserad syra 
                       *** 

Rieflé Bonheur Convival, 
Frankrike 
Flaska 415 kr 
100% Pinot Blanc 
Fruktig smak med inslag av 
persika, nyslaget hö och vanilj  
                       *** 

Mousserande Vin 
Duc De Foix Cava Brut, Spanien 
Flaska 295 kr 
Macabeo, Xarello & Parellada 
Torrt och friskt med balanserade 
inslag av äpplen och citrus 
                       *** 

RÖTT 
Cune Monopole Tempranillo, 
Spanien 
Flaska 345 kr 
100% Tempranillo 
Ett mjukare vin med inslag av röda 
och mörka bär samt lätta inslag av 
ek 
                       *** 
Cune Gran Reserva, Spanien 
Flaska 485 kr 
85% Tempranillo, 15% Garnacha 
Djupt röd färg med aromer av 
mogen röd och mörk frukt, lakrits 
och eleganta inslag av vanilj 
                       *** 
La Strada Rosso, Italien 
Flaska 249 kr/ Glas 55 kr 
100% Cabernet Sauvignon 
Rikt fruktig med inslag av mörka 
bär och kryddor. Välbalanserad syra 
                       *** 
Graham Beck, Sydafrika 
Flaska 325 kr 
Shiraz, Cabernet Sauvignon 
Mycket fruktig, rökig smak med 
inslag av fat, mörka bär och 
rosmarin  
                       *** 

Ebony ( Vitt ) 
Vale Chardonnay, Tyskland 
Flaska 195 kr/ Glas 45 kr  
 
                       *** 
Ebony Vale ( Rött )  
Cabernet Sauvignon, Tyskland  
Flaska 195 kr/ Glas 45 kr 
 
                       *** 

STARKÖL 

Småland 50 cl 55 kr 
Klassiskt ljust öl från Vimmerby  
                       *** 

Bryggmästaren 50 cl 55 kr 
Mjuk humledoft med inslag av 
lätta citrustoner  
                       *** 

Bernard 50 cl 69 kr 
Tjeckiskt öl med bygelkork 
Välj på ljus, mellanmörk och mörk  
                       *** 

Åbro Sigill 33 cl 45 kr 
KRAV-märkt ljust öl från 
Vimmerby  
                       *** 

Lättöl 33 cl……………..… 20 kr  
                       *** 

Mineralvatten 33 cl……. 20 kr  
                       ***  
Läsk 33 cl……………..….. 20 kr 
                       *** 

TEJ Svenskt honungsvin 
Flaska 285 kr/ Glas 15cl 65 kr 
Ett utmärkt sommarvin, passar    
till het mat, färsk frukt och som 
sällskapsvin 
                       *** 

AVEC 

Grönstedts Monopol.… 18 kr/cl  
                       *** 

Renault Carte Noir 
Extra…………………….… 25 kr/cl  
                       *** 

COGNAC 

WHISKY 
Famous Grouse……...… 18 kr/cl  
                       *** 

SINGLE MALT 

Isle of Jura 10 year old 
origin.……………………..25 kr/ cl  
Lätt och delikat med en värmande 
ton av honung  
                       *** 
Isle of Jura 
Superstition……………..29 kr/ cl 
Lätt rökig med inslag av torv och 
kryddor  
                       *** 
Isle of Jura 16 Year 
old…………………………..32 kr/ cl 
Rik och fyllig med inslag av citrus 
och kola  
                       *** 
Isle of Jura Prophecy..38 kr/ cl 
Kraftig torv med inslag av kanel 
och havsvindar  
                       *** 
Isle of Jura 21 Year old, 
Limited Edition………….62 kr/cl 
Mjuka inslag av marsipan, 
valnötter och päron 

Willm Pinot Gris-Riesling, 
Frankrike, Alsace 
Flaska 375 kr 
Pinot Gris, Riesling 
Torrt vin med fruktig doft med 
inslag av persika, gröna äpplen, 
citrus och mineraler 
                       *** 

ROSÉ VIN 

Cune Rosado, Spanien 
100% Tempranillo 
Flaska 345 kr 
Härligt ljusrosa färg med stort 
inslag av mogna röda sommarbär 
såsom, jordgubbar, hallon och 
smultron 
                     *** 

The African Horizon, Sydafrika 
100% Tempranillo 
Flaska 249 kr/ Glas 55 kr 
Torrt friskt rosévin med inslag av 
röda bär 
                     *** 
 
                      

Tesseron VSOP 
Prestige……………………25 kr/cl  
                       *** 
Tesseron Lot No.76 XO.55 kr/cl  
                       *** 

GRAPPA 
Grappa Nosiola………….32 kr/cl  
                       *** 
Grappa Moscato Après 
5 anni (Fatlagrad)......... 35 kr/cl  
                       *** 


