
 

BISTROMENY SOMMAR
Till vår Bistromeny tar vi inga bordsbokningar

Kökets Husman
Serveras mellan 11.30-15.00                                 125 kr
Varierande rätter från dag till dag.
Inkl. loka/lättöl och Stadens ekokaffe

Dagens Grillrätt...                    195 kr
Varierande grillrätter från dag till dag
med goda tillbehör...

Varmrostade sandwiches
Kycklingsandwich på tomatfocaccia                       85 kr
Svensk kyckling, pesto rosso, ruccola, fetaost, 
soltorkade tomater, sallad & frukt
Serveras med Larsvikens chips
Finns som glutenfri

Säsongens sandwich                                                    85 kr
Vi gör en härlig & rejäl sandwich
inspirerad av säsongen
Finns som glutenfri

Från Gården
Grevens burgare på lokalproducerat kött             155 kr                                               
Briochebröd, ruccola, senapsdressing, tomat, rödlök, 
lagrad ost, mojo rojo, bacon & saltgurka
Serveras med cajunkryddad färskpotatis & vitlöksdressing

Sommarsallad med grillad svensk kyckling          155 kr
Fetaost, sallad, tomater, gurka, oliver, lök, soltorkade tomater,
frukt, chilibearnaise & bröd

Sallader
Räksallad                                                                          135 kr
Handskalade räkor, sallad, tomater, gurka, paprika, krutonger,

kokt ägg, rödlök, frukt, vitlöksdressing & bröd

Rökt lax                                                                             135 kr
Quinoa, bönor, zucchini, sallad, cocktailtomater, soltorkade 
tomater, lök, avocado, ägg, frukt, bröd & senapsdressing

Säsongens sallad                                                            115 kr
Vi gör en härlig och rejäl sallad på säsongens råvaror.......
dressing, frukt & bröd

Säsongens vegetariska soppa                                       85 kr
Serveras med bröd & ost

Portabelloburgare                                                         135 kr
Briochebröd, coleslaw, grillade grönsaker efter säsong,
aubergineröra, mojo rojo, parmesanost
Serveras med cajunkryddad färskpotatis & vitlöksdressing

Telefon 0325-403 21  •  0707-23 42 93 
info@hofsnas.se  •  www.hofsnas.se

Från Havet
Hofsnäs Fiskgryta                                                145 kr
Hofsnäs hummerfond, vit fisk, lax, räkor,
blåmusslor, rotfrukter, aioli, vitlöksbröd
Lagat på MSC-märkt fisk 

Dagens fisk...                                                         155 kr
Smörstekt ekopotatis med sommarens gröna
Serveras med parmesansås
Lagat på MSC-märkt fisk 

Räkmacka Royal                                                  185 kr
Rejäl räkmacka på handskalade smögenräkor med 
alla klassiska tillbehör
MSC-märkta räkor

Barnen
Köket erbjuder (exkl. dryck)                              65 kr

Hamburgare 90 g med klyftpotatis                 65 kr
Svenskt kött

Pannkakor med sylt och grädde                       55 kr
Ekologiska

Till alla rätter serveras sallad på säsongens
grönsaker, frukt och bröd på tallriken.

Köket öppnar 11.30 och stänger 30 min innan Herrgården stänger.
Med reservation för ändringar.


