BISTROMENY

HOFSNÄS

Mat lagad från grunden. Svenskt kött, kyckling & lokala råvaror!

HE,RRGÅnn
& Lilla Saluhall

Denna menyn serverar vi på vår första våning & uteterrass'
vår kaf6- och bistrodisk på första våning eller via appen vid borden
Denna menyn går ej att förboka eller reservera bord till'

Ni beställer er mat i

KÖKET ERBJUDER
Serveras mellan 11.30'15.OO

159

kr

Varierande rätter från dag till dag,
lnkl. loka/lattöl & kaffe

165 kr

TRYFFELPASTA
Champinjoner, sommarlÖk, varlattotr på kå1, brynt
hasselnötssmÖr, grana padano & vitlÖkskrutonger

225 kt

FISKSOPPA

POMMES MED DIPP x 2
FLATBRE ADP'ZZA

95 kf
169 kr

Tomatsås. sven sk luf ttorkad skin ka, mozzar ella
Semitorkad tomat. lÖk, ruccola, chips & dlpp
Går att få vegetarlsk & vegansk

BRÄDAN

Egenkokt hummerfond, lax, torsk, musslor, handskalade
räkor, rotfrukter, aioli, dill, cllron & viiloksbroci

195 kr

GREVENS BURGARE

Svenskl kÖtt, polato burger buns, sallad
lönnsirapbacon, saltgurka, friterad lÖk,
lagrad ost & dijonnaise
maj1o samt Pommes

225 kr

Ostar, korvar, lufttorkad skinka, crostini,

PLUMA

tomatfärskost, vitlöksbröd, oliver & chips

GRILLAD SVENSK

Med lnslag av lokala råvaror
Lite hungrig - dela på två
Hungrig - ät själv

Vitlöksbröd, rödvinsskY & Pommes

225 kr

Basrlika-& vtliökssmajio. smÖrade prlmÖrer,

BARNEN
RÄKMACKA STOR

225 kr

Vltloksbröd, egen maiio, handskalade räkor, ä99,
lomat, qurka, picklad lök & citron
Finns på menyn efter tillgång

xörer

ERBJUDER (exkl.

drvck)

HAMBURGARE 9Og PÅ SVENSKT

KöTT

loo kr
IOO kr

Pommes & grönsaker

NORDISK TABBOULEH

159 kr

Kikärtsfalafel, saisa verde, beluqallnser,
fetaost, grillad paprika, sallad, rostade solrosfrÖn
picklad rödlök, färska örter & moiorojo
Går att få vegansk

CEASARSALLAD

PAPARDELLE PASTA

PANNKAKOR MED SYLT &
185 kr

Gnllad Svensk kvcklinq, romansallad, ceasardressing,
bacon, lok, krutonqer, grana padano & kvisltomater

CLUBSANDWICH

BOLOGNESE

GRÄDDE

Med reservation för ändringar

215 kr
s\1AK,\ P.\ Y;isrsYLltl(lr

kr

75 kr

Titl atla rätter serveras Hantverksknäcke från lokala producenter'
11.30 och stänger 3A min innan Herrgården stänger'

Köket öppnar

Grillad Svensk kyckling, sallad, kvtstlomat,
prcklad rödlök, bacon, friterad lÖk, drjonna se & pommes
Går att få vegetarrsk med ost tstället

125

