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DE DUKADE BORDET 
Varmt välkomna att förboka ert bord på Hofsnäs andra våning 

Är ni ett större sällskap så ser vi gärna att ni förbokar ert menyval innan ert besök. 
 Detta gör ni lättast på info@hofsnas.se 

Vänligen ange ev.allergier senast 2 dagar innan ert besök 
Bokas senast 2 dagar innan ert besök. 

 
 
 

FÖRRÄTTER 
 
 

 KANTARELLRISOTTO    145 kr 
 Grana padano, gremolata & friterad grönkål 
 min.2 pers 
  
 BRÄDAN      185 kr 
 Ostar, korvar, lufttorkad skinka, kex, oliver,  

färskost, chips, & vitlöksbröd 
 Med lokala inslag från Hofsnäs Lilla Saluhall 
 Kan delas på två 
 
 KRÄFT- & RÄKSKAGEN    145 kr 
 
 PANZANELLA     115 kr 
 Buffelmozzarella, variation på tomat, grillad paprika, 
 rödlök, oliver, basilika & vitlökskrutonger 
 
 HUMMERSOPPA      145 kr 
 Egenkokt hummerfond, konjak, semitorkade tomater, 

aioli & friterad dill 
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VARMRÄTTER 
  

 
 NORDISK TABBOULEH    159 kr 
 Kikärtsfalafel, salsa verde, belugalinser, 

fetaost, betor, sallad, rostade solrosfrön 
färska örter & rödbetshummus 
Går att få vegansk 
 
GRATINERADE CANNELLONIS   169 kr 

 Basilikacréme, rostad paprikasås, mozzarella, 
 semitorkade tomater, spenat & grana padano 

 
HOFSNÄS STEAK SANDWICH   225 kr 

 Svensk flankstek, sallad, kvisttomat, picklad rödlök,  
bacon, friterad lök, tryffelmajjo & pommes 

 Går att få vegetarisk med ost istället 
 
 HOFSNÄS FISKSOPPA    225 kr 

Egenkokt hummerfond, msc torsk, lax, musslor, räkor 
Grönsaker, aioli & vitlöksbröd 

 
GREVENS BURGARE    195 kr 

 Svenskt kött, potato burger buns, sallad, 
lönnsirapbacon, saltgurka, friterad lök, lagrad ost, dijonnaise 
samt pommes 
Går att få med stekost 
 
GRILLAD SVENSK PLUMA    225 kr 
Basilika-& vitlökssmajjo, smörade primörer,  
Rödvinssky, potatisgratäng & vitlöksbröd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
DESSERTER 

 
SÄSONGENS PAJ     75 kr 
Vaniljgräddsås 

 
KVALITETSGLASS FRÅN LEJONET & BJÖRNEN 95 kr 
3 kulor glass, grädde & bär 

 
MJÖLKCHOKLADTERRINE    125 kr 
Chokladkaka, hallonsorbet, citroncurd 
Smulad choklad & bär 

 
HOFSNÄS MARÄNGTÅRTA    75 kr 
Maräng, smörkräm, grädde & färska bär 
Den populäraste bakelsen vi har… 

 
 
 

BARNEN 
 

Köttbullar, potatismos    125 kr 
Brunsås & lingonsylt 

 
Hamburgare 90 g  på svenskt kött   100 kr 
Pommes & grönsaker 
 
Pannkakor med sylt och grädde   75 kr 
 
 
 
    Är ni ett större sällskap så ser vi gärna att ni förbokar ert menyval  
                                                   innan ert besök. 

 
Köket öppnar 11.30 och stänger 30 min innan Herrgården stänger. 

 
Med reservation för ändringar 

 

                                    
 

 


