Helgen 30 april - 2 maj
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!
Vi tar endast emot kort och swish.
Vi reserverar för eventuella ändringar och slutförsäljningar.

Utflyktspåsen 49 Boosta upp promenaden med en utflyktspåse! Den innehåller en nattjäst fralla bredd med riktigt smör, skivor av pastrami från
Vänna Gård, vi packar ner en festis och en powerbar gjord på dadlar, massa nötter, choklad och hasselnötspraliné - Mums!
Reservationer för att den kan ta slut så förboka den gärna

Hamburgare 4-pack 199 I smidig fryst vakuumförpackning finns ett 4-pack av 160gr hamburgare på kött från Skäggsta, perfekt att ha i
frysen, enkelt att tina och grilla på närsom. Inkluderas även 4st frysta durumbröd.
Reservationer för att den kan ta slut så förboka den gärna
Gäller även för avhämtning

Aptitligt
Görans ostkex

95 -

3 salta ostkex gjorda på parmesan- och västerbottensost. Toppade med gräddfil
och stenbitsrom - perfekt till bubblor!

Oliver

65

Stora gröna oliver marinerade med apelsinskal och vitlök

Majskolvar

85 -

2 små smörstekta kolvar rullade i chilimajonnäs och toppad med örter

Rökta räkor

129 -/259 -

200g eller 500g. Med citron, tunnbröd och aioli. Rökta av Söråkers Fisk

Matigt
Räksmörgås

155 -/95 -

Handskalade räkor på egenbakat rågbröd med smör, sallad, majonnäs, kokt ägg,
tomat, citron och dill. Välj på hel 1/1 eller halv 1/2

Het asiatisk soppa

135 -

Syrlig och frisk soppa med v́itlöksfrästa hackade räkor, med koriander, ingefära,
lime, chili, strimlor av morot, svamp och rättika. Kokt med kokosmjölk, citrongräs
och limeblad.

Gulaschinspirerad gryta

159 -

Tomatbräserad fläskinnanlår från Vänna Gård, gremolata, potatistärningar, creme
fraiche, grovhackad rostad mandel och surdegsbröd

Sotad röding

265 -

Med vit och grön sparris, gula morötter, potatisstomp med citron och brynt smör,
vitvinssås och örtolja

Sött
Marängsviss

95 -

Maräng, vispad grädde, citroncurd, skivor av banan, blåbärssorbet på blåbär från
Tynderö, choklad- och karamellsås

Morotskaka

85 -

Saftig morotskaka med färskostkräm med citronzest toppad med karamelliserade
krossade nötter

Chokladtryffel

40 -/2st

Egengjord chokladtryffel på svensk choklad från Kakaobolaget

Lakrits och rödvin
Lakritsservering från Svart af Hälsingbord med ett glas rött. Alkoholfritt med
lingondryck

129 -/65 -

