Meny
Förrätt
Breasola med chevrécremé, rostade pinjenötter & balsamico 99:Blinier med creme fraiché, finhackad rödlök & stenbitsrom 89:-

Varmrätt
Entrecote (250g) serveras med rödvinssås, klyftpotatis,
smörslungade grönsaker & vår egen bearnaisesås 225 :Angusburgare (200 g) serveras med saltgurka, tryffelmajonnäs, cheddarost,
BBQ- sås, bearnaisesås samt friterad potatis 179:Rimmad Lax med dill- & citrusmajonnäs. Serveras med kokt potatis & grönsaker 179:Klassisk Ceasarsallad med knaperstekt bacon, kyckling & parmesan 129 :Tortellini med hemgjord ärtpesto & hyvlad parmesan 119:Dagens Husman 139:-

Barnmeny
Köttbullar med gräddsås, kokt potatis & lingon
Pannkaka med sylt & grädde
(Barnmeny inkl kula med vaniljglass)
69 :-

Pizza (stenugnsbakad på surdeg)
Hawaii
Pizza med skinka, räkor och färsk ananas toppad med sweet chilisås 109 :Salami
Pizza med salami, cashewnötter & fetaost med honung 109 :Lax
Pizza med Lax, rödlök, ruccola, tomater 109:-

INVIGNING
BBQ

after work
Pizza med Kyckling, Bbq sås, rödlök, svartpeppar och vitlök 109:Svensk Klassiker
Pizza med strimlad Entrecoté, lök & bearnaisesås 109:-

FREDAGEN
DEN 4 JUNI
Dessert

Välkomna
upp gräddglass
till oss på med
hotellet
fredagar
15,00-19,00
Vår egen
somriga
tillbehör
79:och avslutaChokladpannacotta
veckan med god med
mat rårörda
och trevligt
umgänge i
bär 79:vår nya lounge!

tel 0247- 410 50

Dryck
Rött vin

Rosé

Vina Maipo Chile
Cabernet Sauvignon
Ungdomlig, fruktig smak med inslag av
svarta vinbär, hallon & örter,
Glas 75:- Karaff 295:-

Puycheric Frankrike
Fräsch arom av jordgubbar, körsbär & örter.
Glas 75:- Karaff 295:-

Viu Manent Carmènère Chile
Doft av mörka slånbär, plommon, örter och
lakrits. Frisk smak av slånbär, vinbär, örter
och sötlakrits,
Flaska 325:Castelforte Valpolicella Ripasso Italien
Kryddig smak med inslag av fat, mörka
körsbär, nötter, kakao och rosmarin.
Flaska 345:-

Vitt vin
Vina Maipo Chile
Chardonnay
Ungdomlig, fruktig smak med inslag av
gröna äpplen, ananas & honung.
Glas 75:- Karaff 295:-

Mousserande Prosecco Italien
Torr fruktig smak med inslag av gråpäron
och citrus.
Flaska 395:Alkoholfritt Rött/vitt Glas 45:-

Öl
Dala Bryggeri		
Tuborg Guld		
Mariestad		
Somersby Päroncider
Carlsberg Hof		
Dala Bryggeri IPA
Carlsberg Alkoholfri

50cl
50cl
50cl
33cl
33cl
33cl
33cl

69:69:69:53:53:69:40:-

Läsk/ Lättöl 			
25:Kaffe/The 			25:-

Riesling Kabinett Tyskland
Ungdomlig, druvig smak med sötma, inslag
av päron och honungsmelon.
Flaska 325:-

INVIGNING

after work

Lindeman´s Australien
Mycket fruktig doft med inslag av fat,
galiamelon, tropisk frukt och gula päron.
Flaska 345:-

FREDAGEN DEN 4 JUNI

Välkomna upp till oss på hotellet fredagar 15,00-19,00
och avsluta veckan med god mat och trevligt umgänge i
vår nya lounge!

tel 0247- 410 50

