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BISTROMENY 
Denna menyn serverar vi på vår första våning & uteterrass. 

Ni beställer er mat i vår kafé- och bistrodisk på första våning. 
Denna menyn går ej att förboka eller reservera bord till. 

Menyn gäller till sommar´n gör entré… 
 
 

KÖKETS ERBJUDER  Serveras mellan 11.30-15.00 135 kr 
Varierande rätter från dag till dag. 
Inkl.loka/lättöl  &  Stadens ekokaffe 
 

 

VARMROSTADE SANDWICH 
 

PULLED BEEF SANDWICH    95 kr 
Svenskt kött, ruccola, tomater , gorgonzola, lök 
 Sallad, frukt, chilibea & Larsvikens chips 
Finns som glutenfri 

 

GRILLED TURKEYBAGEL    95 kr  
Lokalproducerad kalkon, färskost med svartpeppar & krasse 
Mangochutney & nötter 
Sallad , frukt, chilibea & Larsvikens chips 
Finns som glutenfri 

 

SALLADER 
 

 LINS- & FETAOSTSALLAD    135 kr 
 Soltorkade tomater, cocktailtomater, persilja, oliver 
 färsklök, grönkål, melon,  
 tomatdressing 
 
 LAX - & QUINOASALLAD    145 kr 
 Syrad rättika, lök, spenat,  krasse, cocktailtomater, avokado, 
 broccoli, blomkål ,ingefärsdressing 



 

 
KLASSISK RÄKSALLAD    145 kr 
 
Till alla sallader serveras vitlöksbröd 
 
 
SÄSONGENS VEGETARISKA SOPPA  85 KR 
Vitlöksbröd & frukt 

 

PORTABELLOBURGARE MED HALLOUMI  135 kr 
Ljummen rotfruktssallad, tomat, mojo, aioli, lökringar 
& friterad ekopotatis i cajun 

 
 

FRÅN HAVET 
 

HOFSNÄS FISKGRYTA    155 kr 
Hofsnäs  hummerfond,  vit fisk, lax, räkor, 

blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd 
Lagat på MSC märkt fisk 

 

 DAGENS FISK     165 kr 
Vårens smörstekta grönsaker med hackad mandel. 
Serveras med parmesansås & handskalade  räkor 
Lagat  på MSC märkt fisk 

 

 
 
 

FRÅN GÅRDEN 
 

GREVENS BURGARE    165 kr 
 Svenskt kött, ruccola, mojo, sivans lagrade Grevéost,  

Karamelliserad lök, bacon, chilimajo,  friterad eko potatis 
i cajun & örter 
 
GRILLAT  ”HipMeat”    175 kr 
Svensk fläskmedaljong, friterade  ekopotatis i cajun & örter 
Ostdipp & brynt bacon med vårlök 
 

 
 
 
 



 

 
BARNEN 

 
Köket erbjuder (exkl. dryck)    75 kr 

 
Hamburgare 90 g  med klyftpotatis   65 kr 
Svenskt kött 
 
Köttfärssås & spaghetti    75 kr 
Svenskt kött 

 
Pannkakor med sylt och grädde   55 kr 
ekologiska 

 
 
 
 

Till alla rätter serveras bröd & en skål med sallad på säsongens grönsaker. 
 

Köket öppnar 11.30 och stänger 30 min innan Herrgården stänger. 
 
 

Med reservation för ändringar 
 

                                    
 

 


