
 

Från Havet 
Hofsnäs Fiskgryta                                                     155 kr
Hofsnäs hummerfond, vit fisk, lax, räkor,
blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd
Lagat på MSC-märkt fisk

Dagens Fisk                                                                175 kr
Tillbehör till fisken efter säsong & humör
Lagat på MSC-märkt fisk

Klassisk Toast Skagen                                             165 kr                      

Från Gården
Grevens Burgare                                                        165 kr
Svenskt kött, ruccola, mojo, sivans lagrade Grevéost
karamelliserad purjolök, rökt bacon, chilimajo, friterad ekopotatis
i cajun & örter

Dagens Grill                                                                175 kr
Varierande grillrätter på svenskt kött & fågel

Barnen
Köket erbjuder (exkl. dryck)                                   75 kr
Hamburgare 90 g med klyftpotatis                       65 kr
Svenskt kött

Köttfärssås & spaghetti                                             75 kr
Svenskt kött

Pannkakor med sylt och grädde                            55 kr
Ekologiska

Till alla rätter serveras bröd & en skål med sallad på säsongens grönsaker. 
Köket öppnar 11.30 och stänger 30 min innan Herrgården stänger.

Med reservation för ändringar

BISTROMENY
Denna menyn serverar vi på vår första våning & uteterrass.

Ni beställer er mat i vår kafé- och bistrodisk på första våning.
Denna menyn går ej att förboka eller reservera bord till.

Köket erbjuder
Serveras mellan 11.30-15.00                                 135 kr
Varierande rätter från dag till dag.
Inkl. loka/lättöl och Stadens ekokaffe

Varmrostade sandwiches
Turkey Bagel                                                                      95 kr
Kalkon från stora Levene, färskost, ruccola, mangochutney
avokado, sallad, frukt, chilibea & Larsvikens chips
Finns som glutenfri

Green Sandwich                                                            95 kr
Getostcréme, ljumna grönsaker, ruccola
Valnötter, mojo & balsamico
Sallad, frukt, chilibea & Larsvikens chips
Finns som glutenfri

Pizza på bräda                                                              125 kr
Pulled beef på Dalsjöforskarré, tomatsås med basilika,
Sommarlök, tomat, mozzarella & vitlöksdressing
Larsvikens chips & chilibea
Finns som vegetarisk

Grönare
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

Räksallad                                                                       155 kr
Bröd & dressing

Saganakiburgare                                                          155 kr
Ljumna grönsaker, karamelliserad ananas, mojo, syrad rödlök
Chilimajo, lökringar & friterad ekopotatis i cajun


