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DE DUKADE BORDET
Är ni ett större sällskap som önskar förboka ert bord
& äta gott från vår Bistromeny.
Då är ni välkomna att förboka ert bord 1 trappa upp.
Ni väljer en 2-rätters alt. 3-rätters meny.
När ni förbokar ert bord hos oss så avsätter vi 2 tim för 2-rätters
& 3 tim för 3-rätters meny i vår matsal.
Födoämnesallergi måste förbokas minst 2 dagar innan ert besök.
Menyn gäller hela hösten

FÖRRÄTTER
VRETA GULÄRT
Falafel på Vreta gulärt, mojo rojo &
friterade höstgrönsaker

95 kr

CHAMPINJONER
Soppa på rökta champinjoner från Östra Gärde
Serveras med ört- & vitlöksbröd

95 kr

RÖDING
Enrisrökt röding, stomp, pepparrotssmör,
dillfras & smul

115 kr

BRÄDAN
Lokalproducerade charkuterier, ostar, marmelad,
Kex & paj
Kan delas…

155 kr

HUVUDRÄTTER
PASTA
155 kr
Färskost på rökta champinjoner från Östra Gärde,
Skogschampinjoner, brynt hasselnötssmör & riven parmesanost
HOFSNÄS FISKGRYTA
Hofsnäs hummerfond, vit fisk, lax, räkor,
blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd

185 kr

Lagat på MSC märkt fisk

RÖDING
Smörstekt röding, säsongens potatis, parmesansås
& salsa på Limmareds sidfläsk, kapris & sticklök

245 kr

GREVENS BURGARE

185 kr

FLANKSTEK BOURGUIGNON
Vinbräserad svensk Flankstek, sidfläsk, lök, champinjoner,
Potatispuré & rostat spetskål

255 kr

Svenskt kött, briochebröd, krispsallad, lönnsirapbacon,
Saltgurka, karamelliserad lök med Marbäcksöl, dijonnaise
& lagrad ost från Sivans Osthandel

SÖTSAKER
MJÖLKCHOKLADTERRINE
Hallonsorbet, citroncurd & smulad choklad

95 kr

MANDELKAKA
Jordgubbsmousse, rostad vit choklad & rabarbersorbet

95 kr

HÖSTÄPPLEN

95 kr

Rostad havre, yoghurtsorbet & kolasås
HOFSNÄS MARÄNG
Färska bär & vispad grädde

65 kr

BARNEN
SMÖRSTEKT LAX
Kokt potatis, skagenröra, citron & dill

95 kr

HAMBURGARE
Svenskt kött, grönsaker, dipp & pommes

95 kr

PANNBIFF
Pannbiff på svenskt kött, brunsås, potatis & lingonsylt

95kr

FALAFEL
Falafel på Vreta gulärt, grönsaksris & mojo rojo

95 kr

Rätterna serveras till barn upp till 12 år

VARMT VÄLKOMNA

