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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
RAMSLÖKSSOPPA
Pocherat ägg & rostad kavring

95 KR

PANKOPANERAD LAXKAPPA
Senapsmarinerad spetskål, citrusmajjo & vitlöksfräst sparris

95 KR

BRÄDAN
Lokalproducerade charkuterier, ostar, marmelad
Kex, oliver & klassisk vol au vent med Östragärde champinjoner
Kan med fördel delas…

145 KR

TARTARE
Ryggbiff från Dalsjöfors, krasseaioli, rödbeta
brödcrisp & senapsfrön

110 KR

HUVUDRÄTTER
KIKÄRTSBIFF

155 kr

Citronmarinerad spenat med nötter, rödlök & hyvlad parmesanost
rostad sötpotatis & senapsmajjo

HOFSNÄS FISKGRYTA
Hofsnäs hummerfond, vit fisk, lax, räkor,
blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd

175 kr

LAX I PANNA

185 kr

Lagat på MSC märkt fisk

Kulpotatis från Bjärre, sparris, broccoli, lök,
räkor & parmesansås
GREVENS BURGARE
Svenskt kött, Briochebröd, krispsallad, lönnsirapbacon,
Saltgurka, karamelliserad lök med Marbäcksöl,
dijonnaise & lagrad ost från Sivans
samt pommes frites

185 kr

BOURBONGLAZAD SVENSK KYCKLINGFILÉ PÅ PLÅT
Rostade grönsaker i säsong, citron- & dragonaioli
Picklad sparris, brynt hasselnötssmör & pommes frites

215 KR

PEPPARSTEKT DOVHJORTSENTRECOTE
FRÅN ADELSÅSENS VILT
Småländska kroppkakor med fläsk från Limmared,
brynt smör med nötter, ramslök & rostad vitlökssås

265 KR

min.2 pers

SÖTSAKER
HALLONSORBET
Italiensk maräng, lemon curd, vallmokaka
& kanderade nötter
BROWNIE
Nougatmousse, vaniljglass & kolasås

110 KR

95 KR

RABARBER
Klassisk rabarberpaj med vaniljgrädde

75 KR

HOFSNÄS MARÄNG
Färska bär & vispad grädde

65 kr

BARNMENY
Smörstekt Laxfilé
Kokta Bjärrepotatis, ärtor & dillcréme

95 kr

Hamburgare med grönsaker
& pommes
Svenskt kött

95 kr

Spaghetti & köttfärssås
Svenskt kött

85 kr

Pannkakor med sylt och grädde

60 kr

Ekologiska

Med reservation för ändringar
Menyn serveras mars - maj

