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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 
 
 

RÖKT FLÄSK     95 kr 
Från Limmareds säteri, gräddstuvat tryffelkål & 
 marinerade smålandslingon 
 
CHAMPINJONER     85 kr 
Soppa på rökta champinjoner från Östragärde 
Serveras med ört- & parmesanbröd 
 
REGNBÅGSLAX     105 kr 
Från Kalix, råstekt blomkål & krasseaioli 
 
ROTFRUKTER     85 kr 
Ljumna rotfrukter i säsong, smulad getost, 
Saltrostade solrosfrön & tvärredshonung 

 

 
 



 

 
HUVUDRÄTTER 

 
 

KÖKETS ERBJUDER      155 kr 
Varierande rätter från dag till dag. 
Inkl.loka/lättöl  &  Stadens ekokaffe 

 
 
 LUFTTORKAD SKINKA & MOZZARELLA  135 kr 
 Couscous, salladslök, soltorkade tomater, cocktailtomater,  

persilja, oliver, melon & dadlar. 
Bröd & dressing 
Finns som vegetarisk 

 
 RÖKT LAX     155 kr 

Senapsmarinerad delikatesspotatis, rödlök, äpple, 
Saltgurka, dill, cocktailtomater & hyvlad beta. 
Bröd & dressing 
 
BÖNCHILI     145 kr 
Mangosalsa, avokadocréme & Tortillachips på vårt vis 

 
PORTABELLOBURGARE    165 kr 
Saganakiost, ljumna grönsaker, mojo, vitlökscréme 
lökringar & friterad ekopotatis i cajun 
 

 
 
 

HOFSNÄS FISKGRYTA    175 kr 
Hofsnäs  hummerfond,  vit fisk, lax, räkor, 

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

 

 DAGENS FISK     185 kr 
Tillbehör efter säsong & humör 
Lagat  på MSC märkt fisk 
 

 

 
 



 

 
 

GREVENS BURGARE    175 kr 
 Svenskt kött, ruccola, mojo, sivans lagrade Grevéost,  

Karamelliserad purjolök, rökt bacon, chilimajo,  
 friterad eko potatis i cajun & örter 
 
PANKOPANERAD KALKONSCHNITZEL   185 kr 
Från Adelsåsens kalkon i Stora Levene 
Wok på säsongens grönsaker, parmesansås 
& salsa på rökt bacon, salladslök & kapris 
 
 

                  SÖTSAKER 
 

CHOKLADPANNACOTTA    75 kr 
Med smak av kardemumma, blåbär & vit choklad 
 
HOFSNÄS ÄPPELPAJ    75 kr 
Vaniljgrädde 
 
HASSELNÖTSMOUSSE    85 kr 
Kanderade nötter, smörsmul & inkokta plommon i rom 
 
VIT CHOKLADKAKA    65 kr 
Med smak av citron & fläder 

 
BARNEN 

 
Köket erbjuder (exkl. dryck)    75 kr 

 
Hofsnäs Bratwurst på lokalt kött med pommes  65 kr 
Svenskt kött 
 
Köttfärssås & spaghetti    75 kr 
Svenskt kött 

 
Pannkakor med sylt och grädde   55 kr 
ekologiska 

                                   
 

 


