
Vi tar endast emot swish och kort

Lunch Meny
3 - 8 juli

Före

Kryddade tunnbrödchips med dipp
55:-

Saltrostade och karamelliserade mandlar, hasselnötter och solrosfrön
55:-

Oliver, Gordal och Manzanilla från Spanien och Lucques från Frankrike
55:-

Vid tillgång

Franska ostron med gurka, citron och örter 30:-/st

Sotad strömming med teriyaki och färskost på krispigt tunnbröd 20:-/st

Tartar på innanlår från Kovland med rökt majonäs, friterad kapris, 
hasselnöt, champinjon

Innanlår från Eko-mjölkgården 
Lövsätt 120 79:-

Jämtländska toppmurklor fyllda med rökig svampkräm med cognac, 
fondsås med smör och gräslök 99:-

Ostar från Häggby gård med tunnbröd och fikonmarmelad
Hantverksostar från Häggby 

Gård utanför Härnösand 89:-

Lunch
Ljummen sallad med varmrökt lax och sik från Söråkers fisk, små 
tomater från Peckas kretsloppsodling, kaprisbär, krämigt ägg, rädisa, 
färskpotatis och pickles. Serveras med örtsås, tunnbröd och brynt vispat 
smör.  

155:-

Våffelpaket: först en saltvåffla och därefter våffla med sylt och glass 139:-

Köttvåffla med creme fraiche, kokt ägg, citron och färska örter 95:-

Matjesillvåffla med creme fraiche, kokt ägg, citron och färska örter 95:-

Våffla med egenkokt sylt och vaniljglass 55:-

Sött
Praliner 2st 35:-

Yoguhurtsorbet med jordgubbar i syrénlag, jordgubb och citroncurd, 
saftig mandelkaka och rostade mandelflagor

95:-

Fikabröd - välj bakverk och glassmak från glaskupan på bardisken 40:-

Köp med dig vår hantverksglass! Vi har burkar på 350/770ml, vi gör 
olika smaker allt eftersom, fråga personalen vilka sorter vi har just nu

45:-/75:-

Vid allergi kontakta oss!



Vi tar endast emot swish och kort

Kvällens Meny
3 - 8 juli

Före
Kryddade tunnbrödchips med dipp

55:-

Saltrostade och karamelliserade mandlar, hasselnötter och solrosfrön 55:-

Oliver, Gordal och Manzanilla från Spanien och Lucques från Frankrike
55:-

Vid tillgång
Franska ostron med gurka, citron och örter 30:-/st

Sotad strömming med teriyaki och färskost på krispigt tunnbröd 20:-/st

Tartar på innanlår från Kovland med rökt majonäs, friterad kapris, 
hasselnöt, champinjon

Innanlår från Eko-mjölkgården 
Lövsätt 120 79:-

Jämtländska toppmurklor fyllda med rökig svampkräm med cognac, 
fondsås med smör och gräslök 99:-

Ostar från Häggby gård med tunnbröd och fikonmarmelad
Hantverksostar från Häggby 

Gård utanför Härnösand 89:-

Veckans måltid 255:-

Långkokt fläsk från Vänna med mustig skysås Fläsk från Vänna gårdskött i 
Timrå

Ugnsbakad färskkål med smör och anis och citron 

Kikärtskräm med citron, olivolja och vattenkrasse

Saltgurka med creme fraiche, honung och picklade senapsfrön

Fylld gul och röd lök med hackad mandel, parmesan och örter

Måltidspaketet: 
Valfritt snacks 
Helgens måltid
Dessert

389:-

Sött
Våra handgjorda praliner, 2st 35:-

Yoguhurtsorbet med jordgubbar i syrénlag, jordgubb och citroncurd, saftig mandelkaka och 
rostade mandelflagor

95:-

Avec och pralin 105:-

Köp med er våra hantverksprodukter, pralinaskar och glassar som vi gör själva
Vid allergi kontakta oss!


