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FÖRMIDDAGSFIKA
Kaffe med dubbel ost och
skinkfralla……………………….……….50:Coffee with double cheese and
ham sandwich
***

Kaffe med dubbel ost och
skinkfralla samt nybakad
kanelbulle……………………….……….65:Coffee with double cheese and
ham sandwich together with
freshly baked cinnamon buns
***

Kaffe med nybakad
kanelbulle……….……...........…….45:Coffee and freshly baked cinnamon
buns

GÄSTGIVAREGÅRDEN
Helstekt kotlettytterfilé serveras
med skogssvampsås samt råstekt
purjolökspotatis och gelé……..115:Roasted cutlet served with
mushroom sauce and fried leeks,
potatoes and jelly
***

I ovanstående menyer ingår,
smör, bröd, sallad, lättöl eller
mineralvatten samt kaffe
In the above menus are included,
butter, bread, salad, non alcoholic
beer or mineral water and coffee
***

***

Kaffe med nybakad kanelbulle och
kaka……………….…………….………….55:Coffee and freshly baked cinnamon
bun and cake
***

LUNCH
Räkfylld spättafilé serveras med
hummergräddsås samt pressad
potatis och spröda
sockerärtor…………………………...125:Shrimpfilled plaice fillet served
with lobster cream sauce and
mashed potatoes and crisp sugar
snap peas
***

Baconlindad kycklingfilé serveras
med rödvinssky och krämig
potatisgratäng samt
smörglaserade grönsaker…….115:Bacon-wrapped chicken breast
served with red wine sauce and
creamy potato Gratin and butter
glazed vegetables
***

Bacon och ostfylld färsbiff serveras
med senapsgräddsås inlagd
pressgurka och gelé………………105:Beef of minced meat filled with
bacon and cheese served with
mustardcream sauce, pickled
cucumber and jelly
***

EFTERMIDDAGSFIKA
Kaffe med dubbel ost och
skinkfralla……………………….……….50:Coffee with double cheese and
ham sandwich
***

Kaffe med baguette fylld med
skagenröra……………………….……..75:Coffee and a baguette stuffed with
seafood salad
***

Kaffe med nybakad
kanelbulle……….……...........…….45:Coffee and freshly baked cinnamon
buns
***

Kaffe med nybakad kanelbulle och
kaka……………….…………….………….55:Coffee and freshly baked cinnamon
bun and cake
***

MIDDAG
Smörhalstrad laxfilé serveras med
ljummen stenbitssromssås och
örtsmaksatt potatispuré……….155:Butter Grilled salmon fillet served
with warm fish roe sauce and herb
flavored mashed potatoes
***

Klassisk Biff Rydberg serveras med
senapsgrädde och skuren
saltgurka……………………………….175:Classic Beef Rydberg served with
mustardcream and pickled gherkin
***

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.
Varmt Välkomna!

KVÄLLSMENYER
MENY HAV OCH LAND
Krämig skaldjurssoppa med
rostade brödkrutonger
***
Husets skomakarlåda med grillad
ryggbiff,
bacon & purjolökssås samt
gratinerad pommes duchesse
***
Marsipanparfait med
rommarinerade körsbär och
hyvlad vit choklad
………………………………...405 kr
MENY SOMMARLÄNGTAN
Rökt laxrulle fylld med
västerbottenostcremé toppad med
röd stenbitsrom samt spröda
salladsskott
***
Grillad Entrecoté serveras med
vitlöksbakade
grönsaker rostad klyftpotatis samt
ljummen rödlöksmarmelad och
rödvinssky
***
Tre sorters ostar med husets
marmelader
samt klassiska tillbehör
………………………………...425 kr
Fråga gärna vår
personal efter passande
dryckestips, eller välj
själv ur vår dryckeslista
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