MENY
Mat och dryck är en viktig del av livet. Därför vill vi ge dig en
smakupplevelse i varje måltid du äter hos oss, oavsett om du bor på
hotellet eller bara tittar in för att njuta av en god frukost, lunch eller
middag. I våra restauranger och barer ska det vara trevligt och enkelt att
umgås eller bara koppla av.

FÖRRÄTTER
TOAST SKAGEN

139:-

Skagenröra blandad med pepparrot på grillat surdegsbröd

OST- OCH CHARKBRICKA

155:-

Ett urval av ost, charkuterier, pickles, oliver och crostini

HUVUDRÄTTER
VÄSBY`S CHEESE BURGARE

219:-

Svenskt nötkött, bacon, cheddar ost, dillgurka, silver lök, krisp sallad, senap och ketchup.
Serveras med pommes frites och chilimayonnäs

BEYOND BURGER (VEGANSK/VEGAN)

V

LF

219:-

100% växtbaserad burgare med veganost, chimichurimajonnäs, krispig sallad, tomat och
syrad rödlök. Serveras med pommes frites

SOMMARSALLAD

219:-

Grillad Svensk kyckling* med knaperstekt bacon, rommansallad, ört- och vitlöksdressing,
picklad rödlök, surdegskrutonger, samt riven parmesan
* Byt till räkor eller halloumi om du vill

GRILLAD BIFF

GF

285:-

LF

Bellaverde, tomat- och lök sallad, madeirasås, serveras med pommes frites

RÄKSMÖRGÅS

219:-

LF

På danskt rågbröd med räkor, kallröktlax, ägg, dillmajonnäs, pepparrot, krasse och citron

FISH & CHIPS

179:-

LF

Panerad torsk, grillad citron, tartarsås, majs och pommes frites

KVÄLLENS TIPS

209:-

Varje dag serverar vi dagens special. Fråga personalen vad dagens tips är!

V

Veganskt

GF

Glutenfri

LF

Laktosfri

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

EFTERRÄTTER
SOMMARGLASS

GF

LF

69:-

Två kullor glass med dagens topping

CREME BRULLE

GF

99:-

Klassisk Fransk dessert med karamelliserat socker

BARNMENY
PANNKAKOR MED SYLT OCH GRÄDDE

79:-

SPAGHETTI MED KÖTTFÄRSSÅS

79:-

ALTERNATIVT ÖVRIGA RÄTTER I HALVA PORTIONER
FÖR HALVA PRISET

GF

Glutenfri

LF

Laktosfri

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

