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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 går ej att boka till vår utomhusterrass. 
 

 
FÖRRÄTTER 

 
 

SPARRISSOPPA      115 Kr 
Cheddarkrokett & kräm på rostad grädde  
 
PANKOPANERAD LAXKAPPA    95 Kr 
Senapsmarinerad spetskål, citrusmajjo & vitlöksfräst sparris 
 
BRÄDAN      145 Kr 
Lokalproducerade charkuterier, ostar, marmelad 
Kex, oliver &  vol au vent med Östragärde champinjoner 
Kan med fördel delas… 
   
HASSELBACKSBETA    95 Kr 
Getostcréme, fikonmarmelad, nötter,  
Limmareds fläsk & krasse 
 
KLASSISK TOAST SKAGEN    95 Kr 
 

 
 
 
 



 

 
HUVUDRÄTTER 

 
CHEDDARKROKETTER    165 kr 
Mandelsmörade sommargrönsaker, stuvad spenat 
& friterad mangold 

 

HOFSNÄS FISKGRYTA    175 kr 

Hofsnäs hummerfond, vit fisk, lax, räkor, 

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

  

 LÄTTHALSTRAD RIMMAD LAX   245 kr 
Ramslöksemulision, confiterade knippmorötter, 
riven pepparrot, torkad tomat & dillfras 
 
GREVENS BURGARE    185 kr 

 Svenskt kött, Briochebröd, krispsallad, lönnsirapbacon, 
Saltgurka, karamelliserad lök med Marbäcksöl, 
dijonnaise & lagrad ost från Sivans 
samt pommes frites 
 
GRILLAD SVENSK FLANKSTEK   255 kr 
Potatiskaka, rivet dragonsmör, rödvinssky 
& friterad lök 
 
VITLÖKSMARINERAD KALKON FRÅN ADELSÅSEN 255 kr 
Örtvelouté, potatisfondant, mandelsmörade sommargrönsaker 
& krasse 

 

SÖTSAKER 
 
HALLONSORBET     95 kr 
Italiensk maräng, lemoncurd, vallmokaka 
& kanderade nötter 
 
GREVINNANS NOUGATKAKA    95 kr 
vaniljglass & kolasås      
 
RABARBER     75 kr 
Klassisk rabarberpaj med vaniljsås 
 
HOFSNÄS MARÄNG     65 kr 
Färska bär & vispad grädde 
 
 



 

 
BARNMENY 
 
Smörstekt Laxfilé     95 kr 

 Kokta Bjärrepotatis, ärtor & dillcréme 
 

Hamburgare med grönsaker    95 kr 
& pommes    
Svenskt kött 
 
Spaghetti & köttfärssås    85 kr 
Svenskt kött 

 
Pannkakor med sylt och grädde   60 kr 
Ekologiska 
 
 

 
Med reservation för ändringar 

 
Menyn serveras maj - augusti 

 

                                    
 

 


