
 

 

   DE DUKADE BORDET 
 

 

 

 

 

Mars - juni 
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 

 
 

KLASSISK TOAST SKAGEN    95 KR 
 
FRITERAD TORSK     115 KR 
Rökt gräddfil, senapspicklat kål & dillfras 
 
BRÄDAN      165 KR 
Lokalproducerade charkuterier, ostar, marmelad 
kex, oliver & soppa på Östragärde champinjoner 
Kan med fördel delas… 
   
SOTAD SVENSK OXFILÉ    135 KR 
Vitlökscrostini, smörstekt svamp,  
tryffelmajjo & friterad lök 
min.2 pers 
 
RÖDBETSCARPACCIO    95 KR 
Pepparrotsfärskost, brynt hasselnötssmör, rostat rågbröd, 
Ostflarn på Sivans hårdostar & friterad ruccola 

 
 
 
 



 
 

HUVUDRÄTTER 
 
 

FALAFEL      165 kr 
Glaserade betor, brynt smör, smetana & mojo 

 

HOFSNÄS FISKGRYTA    185 kr 

Hofsnäs hummerfond, msc märkt fisk, räkor, 

blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd 
  

 SMÖRSTEKT RÖDING    275 kr 
 Säsongens potatis, parmesansås & salsa på 
 rökt sidfläsk, lök & kapris 

 
GREVENS BURGARE    185 kr 

 Svenskt kött, potato burger buns, sallad, lönnsirapbacon, 
saltgurka, karamelliserad lök med Marbäcksöl, 
dijonnaise & lagrad ost från Sivans 
mojomajjo samt pommes frites 
 
LOKALPRODUCERAD KALKONSCHNITZEL  265 kr 
Potatiskaka, grönt i tid, dragonsmör, 
rödvinssky & friterad lök 
 
 

 
 

SÖTSAKER 
 
HALLON- & MANDELKAKA    115 kr 
Hofsnäs vaniljglass, bavaroise med kardemumma &  
rostad choklad  
 
MJÖLKCHOKLADTERRINE    115 kr 
Chokladkaka, hallonsorbet, citruscurd & smulad choklad 
 
HOFSNÄS EGNA GLASS    95 Kr 
Bär i säsong & grädde 
 
RABARBER     75 Kr 
Klassisk rabarberpaj med vaniljsås 
 
 

 
 
 
 
 



 
BARNMENY 
 
SMÖRSTEKT RÖDING    125 kr 

 Kokt potatis, skagen & ärtor 
 

FRITERAD TORSK ”FISH & CHIPS”   125 kr 
 
ÄKTA HAMBURGARE    125 kr 
Grönsaker & pommes 
Svenskt kött 
 
PANNBIFF     125 kr 
Stekt potatis, brunsås & lingonsylt 
Svenskt kött 
 
 
 
 

 
Med reservation för ändringar 

 

 


