
I PICCOLI
BARNMENY / FOR THE CHILDREN

HUVUDRÄTTER / MAIN COURSES

Burgare av svenskt kött 90 g  75 kr 
Med krispig sallad, bröd, ketchup, ost & pommes.  
Burger w/ cheese, salad, ketchup and fried potatoes.  

Pannkakor  55 kr
3 pannkakor med sylt & grädde. Extra pannkaka kostar 10 kr st. (går att få laktos & glutenfri)  
Three pancakes w/ jam & whipped cream.

Pizzabuffé  1-3 år 25 kr | 4-7 år 55 kr | 8-11 år 85 kr | 12-15 år 115 kr
Kökets egna pizzor. Finns på buffé, ät hur mycket du vill. (Går att få glutenfri)  
The kitchen’s pizza buffet. Served on buffet, eat all you can.  

Regnbåge  85 kr
Lokal fisk från Bollnäs som serveras med potatis från Björs & brynt smör. 
Rainbow trout w/ melted butter and potatoes.

Kyckling  95 kr
Lenningekyckling som serveras med pommes frites och bearnaisesås. 
Chicken w/ fries and bearnaisesauce.

Till alla barnrätter ingår kvällens sallader & grönsaker som finns i vår kyldisk mitt i matsalen. 
Evening salads from the fridge in the restaurant includes for all the children.

EFTERRÄTTER / DESSERTS

Glassbuffé 55 kr  
Egentillverkad glass från vår systerkrog i Växbo. Serveras med olika typer av strössel, hemgjord kola 
& chokladsås, vispad grädde & rårörda bär. Ät så mycket du vill från vår buffé! 
Homemade ice cream. Served on buffet w/ accessories. Eat all you can! 

En kula glass med en valfri sås och strössel 25 kr  
En kula valfri glass tillverkad på vår systerkrog i Växbo. Välj en valfri sås & ett valfritt strössel.
Allt finns på vår buffé i matsalen.  
One scoop of homemade ice cream w/ sprinkles and homemade sauce. Served on separate buffet.  

Frågor kring allergi & intolerans samt innehåll i våra maträtter besvaras gärna av vår personal. 
Our staff will gladly answer any questions about allergies or ingredients.


