Hjärtligt välkomna till
Vi hoppas ni gillar atmosfären och njuter av mat & dryck
och får en minnesvärd stund hos oss.
Hållbarhet är viktigt för oss och använder oss därför av så
mycket lokala leverantörer som möjligt och strävar efter att så
långt det går hålla oss till produkter producerade inom Sverige.
Vi har både varmrätter och ett stort urval av smörrebröd. Ni kan
välja att få smörrebröden på varsin tallrik eller att få dem på
gemensamt fat med assietter.
Om har tillfälle så ge gärna en recension
**** Vi är kontantfria för att leva ett tryggare liv ****

MENY
Räksmörgås ”Kingsize”

250kr

200g pillade räkor på Tekaka med sallad, ägg, majonnäs, gurka, picklad rödlök

Bryggeriets

Smör Ost Sill

199kr

Smör Ost Sill och friterat rågbröd med 2 av våra egna snapsar 2cl

Gästernas favorit
Stjerneskud, ”Dubbelt smörrebröd med trippel topping”
Räkor med romsås, Lax med hovmästarsås, Frit fisk med remoulad.
***

Vid allergi, fråga personalen om innehållet i maten

195kr
***
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MENY

Smörrebröd:
Havet
# Handpillade räkor, ägg, majonnäs, picklad rödlök

95 kr

# Kallrökt lax, potatis, ägg, hovmästarsås

90 kr

# Löksill, ägg, potatis, dijonnaise, rödlök

85 kr

# Stekt inlagd sill, potatis, ägg, rödlök, dijonnaise

85 kr

# Friterad fisk, remoulad, picklad rödlök, citron, dill

85 kr

Land
# Skånsk Fläsksida, Ölbräserad fläsksida med rödkål, dijonnaise, rostad lök mm

90kr*

# Rostbiff med remouladsås, friterad lök, syltlök

85 kr

# Skånsk pastej, stekt bacon, stekta champinjoner, friterad lök, dijonaise

85 kr

# Hönseröra med kyckling, äppel, mangochutney, chili,cornichons, knaperstekt bacon

85 kr

Ost
# Chevré på rödbeta, valnötter, honung

90 kr

# Brieost, äppelchutney, fikonmarmelad, valnötter, honung

85 kr

# St Agur, fikonmarmelad, äppelchutney, honung, valnötter

90 kr

# Friterad halloumi med bourbon bbq, picklad rödlök, soltorkade tomater

85 kr

* Lokalproducerat från Vistagård

***

Vid allergi, fråga personalen om innehållet i maten

***

MENY
Varmrätter:
# Bryggeriets hemmabankade schnitzel, friterad potatis och grönsaker

195kr* alt 115kr* (barn)

# Fish ´n chips; friterad fisk med friterad potatis, remoulad

175 kr alt 105 kr (barn)

Obs! Både Schnitzel & Fish´n Chips finns som glutenfri �

Kallskuret
# Charkbricka; Urval av Ost och Charkuterier med oliver, bröd, dippa

175 kr

Ost från Ohlsons Ost och Charkuterier från Svenska rapsgrisar ur Scans Delisortiment

Tilltugg:
# Pommes, serveras med valfri dippa

50 kr # Ölkorv

40 kr

# Oliver

30 kr # Mixade nötter

25 kr

Det söta:
# Chokladfondant

65 kr

# Glassbakelse Hasselnötsglass med karamelliserade hasselnötter och maräng

65 kr

# Vaniljglass i rån med topping

55 kr

* Lokalproducerat från Vistagård

***

Vid allergi, fråga personalen om innehållet i maten

***

