
    
    
  

MMEENNYY  
  

SSAALLLLAADD  
Caesarsallad, Med kyckling, bacon o parmesanost 169:-  
Sallad, Med chevreost, valnötter och 165:-  
bacon samt honung- och balsamicoreduktion  
Räksallad, Med ägg och vitlöksdressing 189:- 

BBIISSTTRROO  
Räksmörgås, Med ägg sallad och majonnäs 189:-
Club Sandwich, Med kyckling, bacon, pommes frites 165:- 
Bookmakertoast, Oxfilé, pepparrot, bearnaisesås, pommes frites 189:- 
Pannbiff, Med lök, gräddsås, lingon o kokt potatis 169:- 
Raggmunk, Med stekt fläsk och lingonkräm 169:- 
Ägg och bacon, Med stekt potatis 159:- 
Vegetariskt, Grillspett - Halloumi och grönsaker  175:- 
Med tzatziki och klyftpotatis 

PPAASSTTAA  
Pasta, Krämig med oxfilé, champinjoner och smaksatt med tryffel  189:- 
Pasta, Krämig med kyckling och bacon    169:- 
Pasta, Bolognese     169:- 



HAMBURGARE 
Med sallad, tomat, lök, dressing, och pommes frites  

Skafferiets Burgare, (170g) Med ost och bacon 175:- 

Chevre Burgare, (170g) Med chevreost  189:- 
Vegetariskt Burgare, Med Halloumi 159:- 

FFIISSKKRRÄÄTTTTEERR  
Fisksoppa, Med vitlöksbröd och aioli 179:- 
Fish och Chips, med remouladsås 179:- 
Torskrygg, Med potatissallad och kall ört- ock räksås 269:- 

KKÖÖTTTTRRÄÄTTTTEERR  
Grillspett, Marinerat fläskkött och grönsaker 175:- 
Med tzatziki och klyftpotatis 
Schnitzel, Med kryddsmör, rödvinssås och klyftpotatis 185:- 
Oxfilé, Med rödvinssås, bearnaisesås, tomat- och löksallad 299:-  
och klyftpotatis 
                                                          BBAARRNNMMEENNYY, Upp till 12 år 

Hamburgare, Med pommes frites     99:- 
Pannbiff, Med gräddsås, lingon o kokt potatis     99:- 
Pasta, Bolognese     99:- 
Fish och Chips, med remouladsås      99:- 
Fisksoppa, Med vitlöksbröd och aioli   129:- 
Pannkakor, 3 st, Med sylt och grädde     69:- 
 

Förrätter och Dessert – se meny i restaurangen 

 

Välkommen in 
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