Påskmeny
I en värld som just nu är ur balans på så många plan är vi oerhört glada att ni tänker på oss.
Ni hjälper oss på vägen till att finnas kvar, till andra sidan av denna obalans - Tack!

Äta här

Take away

65:-

59:-

65:

59:-

79:-

70:-

99:-

90:-

175:-

165:-

395:-

379:-

135:-

129:-

ljummen vanilj- och kardemummasås

105:-

98:-

Mazarinpaj med knäckig tosca Serveras med egengjord chokladsorbet och apelsinklyftor i citronlag

95:-

89:-

Pralin och Salt Vaniljkola

32:-

Kolla in lådorna
vi säljer med
flera smaker!

Före
Krispig socca med rosmarin och flingsalt
Lantchips

Fransk kikärtspannkaka

Med creme fraiche och brynt smör

Kall och frisk grön ärtsoppa

Vindelrökt fläsk, vaktelägg från Beas vaktlar, senapscreme och krutonger

Paté med syrliga och gröna tillbehör

På fläsk från Vänna Gårdskött

Äta
Sillpaket

Första serveringen av påskmåltiden plus lite extra mängd

Påskmåltiden i tre etapper

Hela menyn med sillar, varmt, dessert och kaffe

Köttbullar med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt

Kött från Vänna och Skäggsta

Sött
Rabarbersorbet med citron och hasselnöt Citronfärskost, pralinékaka, rostad hasselnöt,

Ytterligare gosaker
Egengjorda glassar och sorbeter
Siaglassar
Mazarin

Kika in i glassboxen för vad vi har smaker, 700ml

8:-

Gäller alla sorter

En mäktig mazarin, fylld med mandel och lite apelsinzest som håller sig saftig länge! Antingen glaserad eller toscatoppad

Pralinaskar med 9st

Välj dina egna smaker och fyll asken med det du tycker om. Vi packar asken åt dig vid beställning

Egengjorda kolor och bars

Komponera din låda med 5st kolor eller välj en och en för 18 -/st

Plommon- och citronmarmelad
Körsbärsvinäger

55:-

Kokad på plommon från Tynderö och ekologiska citroner

Fruktig vinäger som är perfekt till att strö över salladen eller till rostade grönsaker

32:89:5st för 75 35:39:-

Köp med dig drycken hem!
Äppelmust

33cl flaska, Mustad av Sundsvalls Musteri och gjord på 100% Tynderöäpplen handplockade av oss

35:-

Hammargårdas drycker Välj fritt mellan smakerna

34:-

Läsk

20:-

(cola, zero, fanta, sprite, trocadero, loka)

Festis

10:-

Öl Råg Allsta Bryggeri 3,5%

45:-

Mellerud alkoholfria öl 0.5%

39:-

