
 

 

___________                          ___________ 

 
 

 

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 går ej att boka till vår utomhusterrass. 
Menyn gäller hela sommaren. 

 

 
FÖRRÄTTER 

 
 

LJUMMEN POTATISSALLAD    85 kr 
Handskalade smögen räkor, ägg, pepparrot,  
brynt smör & dill 
 
HOFSNÄS FISKSOPPA    95 KR 

Hofsnäs  hummerfond,  vit fisk, lax, räkor, 

blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd 
Lagat på MSC märkt fisk 
 
LOKALPRODUCERADE SMÅRÄTTER   145 KR 
Friterad potatiskrokett med krasseaioli, soppa på rökta champinjoner  
från Östra gärde gård, Kökets utvalda hårdost från Sivans med 
 lokalproducerat knäcke & marmelad, smörrebröd med rökt lax från vägga. 
Min.4 pers 
 
KLASSISK TOAST SKAGEN    95 KR 
 

 
 
 



 

 
HUVUDRÄTTER 

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

 
 

SALLADER 
 

 GETOSTSALLAD     145 kr 

 Sallad, quinoa, soltorkade tomater, cocktailtomater, persilja,  
oliver,färsklök, morot, melon, valnötter & honung. 
Bröd & dressing 

 
CEASARSALLAD PÅ SVENSK FÅGEL   155 kr 

 Bröd & dressing  
 
 KLASSISK RÄKSALLAD    155 kr 

 
 

SAGANAKIBURGARE    165 kr 
Ljumna grönsaker, karamelliserad ananas, mojo, syrad  rödlök 
Chilimajo , lökringar & friterad ekopotatis i cajun 

 

 
FRÅN HAVET 

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

blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd 

Lagat på MSC märkt fisk 
 

 DAGENS FISK     185 kr 
Tillbehör till fisken efter säsong 
Lagat  på MSC märkt fisk 

 

 
 
 
 
 



 

 
FRÅN GÅRDEN 

 
GREVENS BURGARE    175 kr 

 Svenskt kött, ruccola, mojo, sivans lagrade Grevéost,  
Karamelliserad purjolök, rökt bacon, chilimajo, friterad eko potatis 
I cajun & örter 
 
DAGENS GRILL     195 kr 
Varierande grillrätter på svenskt kött & fågel 
 

 

SÖTSAKER 
 
HOFSNÄS MARÄNG     55 kr 
Färska bär & vispad grädde 
 
CHEESECAKE IN A JAAR    55 kr 
 
CHOKLADPANNACOTTA     75 KR 
Med smak av kardemumma & blåbär 
 
HOFSNÄS GLASS     75 kr 
Kanderade nötter, chokladsås & vispad grädde 
 
 

 

BARNMENY 
 
Köket erbjuder (exkl. dryck)    75 kr 

 
Hamburgare mini med grönsaker   85 kr 
&  pommes    
Svenskt kött 
 
Spaghetti & köttfärssås    85 kr 
Svenskt kött 

 
Pannkakor med sylt och grädde   55 kr 

ekologiska 
 

Med reservation för ändringar 
 

                                    
 

 


