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DE DUI(ADE BORDET
Varmt uälkomna att forboka ert bord på Hofsnäs andra uåning
Är ni ett större sällskap så ser ui gärna att nifirbokar ert menyualinnan ert besök.
D etta g ör ni lättast p å ir{o @ hofsnas.se
Vänligen cnge eu.allergier sehast z dagar innan ert besök
Bokas senast z dagar innan ert besök.
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TOAST SKAGEN
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u5 kr

SMöRREBRöD
Tre mindre "mackor" med räkor,lax & skinka

nmi»aN
Ostar, korvar, lufttorkad skinka, kex, picklade grönsaker,
färskost, chips, & vitlöksbröd
Med tokala inslag från Hofsnäs Lilla Saluhall
Kan delas pä tuä

Buffelmoz zar ella, variation p å tomat, grill ad p aprika,
Rödlök, oliver, basilika & vitlökskrutonger

CTIAMPINJONSOPPA
Rökta champinjoner från Östragärde gård
Gruyöreost & vitlöksbröd
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Handskalade räkor, vitlöksbröd, ägg, egen majjo, sallad,
picHad lök, gurka & citron

TABBOULEH
Kikärtsfalafel, salsa verde, belugalinser,
fetaost, grillad paprika, picklad 1ök, rostade solroskärnor
färska örter, sallad & mojorojo
Går attfå.uegansk

CEASARSALLAD
Svensk kyckling, romansallad, ceasardressing, bacon
lök, krutonger, grana padano & kvisttomater

CLUBSANDWICH
Grillad Svensk kyckling, sallad, kvisttomater, picklad rödlök,
bacon, friterad lök, dijonnaise & pommes
Gär att fä ueg etarisk med grillost istället

TRYFFELPASTA
P app ardelle, tryffelolj a, champinj oner, vårlök, kåI,
brynt hasselnötssmör, grana padano & vitlökskrutonger

HOFSNIiS

FISKSOPPA

Egenkokt hummerfond, torsk, Iax, handskalade räkor,
blåmusslor, rotfrukter, aioli & vitlöksbröd

GREVENS BURGARE
Svenskt kött, potato burger buns, sallad,
lönnsirapbacon, saltgurka, friterad lök, lagrad ost, dijonnaise
samt pommes
Gär attfämedkyckling

GRILLAD SVENSK

PLUMA

Basilika-& vitlökssmajjo, smörade primörer,
Rödvinss§, pommes & vitlöksbröd

DESSERTER
srisoNcENs PAJ

TSIKr

Vaniljgräddsås

I(VALITETSGI-ASS FRÅN LEJONET & BJöRNEN

9s

kr

3 kulor glass, grädde & bär

rz5

MJöLKCHOKT,ADTERRINE

kr

Chokladkaka, hallonsorbet, citroncurd
Smulad choklad & bär

HOFSNIiS MARIiNGTÅRTA

TSllr

Maräng, smörkräm, grädde & färska bär
Den populiiraste bakelsen ui har...

BARNEN
kr

Kycklingspett på Svensk §ckling
Pommes & grönsaker

rzs

Hamburgare go g på svenskt kött
Pommes & grönsaker

roo kr

Pannkakor med sylt och grädde

75kr

Ärniett större sällskap sä ser uigiirnaattnifirbokar ertrnengual
innorn

ert besök.

Köket öppnar tt.So och stänger So rnininno:n Herrgården stänger.
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