
 
 

Avvikelser kan förekomma. 

Meny 2020 

Högsäsong 8/7-16/8 2019 

Lunch (dagens rätt) 

Jämna veckor 

Garpens lyxiga räkmacka 155:- Laktosfri 

Silltallrik med gubbröra, färskpotatis, bröd, smör och ost. 175:-  

Panerad spätta med Dansk remoulad, färskpotatis och handskalade räkor 155:- 

Laktosfri 

Närproducerade Isterband med dillstuvad potatis och rödbetor 135:- Glutenfri 

Vegan/Vegetariskt: Örtfyllda biffar med pestomarinerad ljummen potatissallad 

135:- Gluten & Laktosfri 

Barnmeny: Spaghetti med köttbullar/ köttfärssås alternativt barnportioner av 

vissa lunchalternativ. 70:- Laktosfri 

Vatten, kaffe och kaka ingår i dagens. 

 

Ojämna veckor 

Garpens lyxiga räkmacka 155:- Laktosfri 

Silltallrik med gubbröra, färskpotatis, bröd, smör och ost. 175:- 

Stekt fläsk med löksås, färskpotatis & rårörda lingon. 135:- Glutenfri 

Kycklingfilé med pestomarinerad potatissallad & toppas med riven parmesan. 

135:- Gluten & Laktosfri 

Vegan/Vegetariskt: Örtfyllda biffar med pestomarinerad ljummen potatissallad 

135:- Gluten & Laktosfri 

Barnmeny: Spaghetti med köttbullar/ köttfärssås alternativt barnportioner av 

vissa lunchalternativ. 70:- Laktosfri 

Vatten, kaffe och kaka ingår i dagens. 



 
 

Avvikelser kan förekomma. 

 

Meny 2020 

Högsäsong 8/7-16/8 2019 

Övernattningsmeny 

 

Meny Jämna veckor 

Silltallrik med gubbröra / Sparrissoppa med krutonger  

Ugnsbakad Lax med pestomarinerad primörsallad toppas med handskalade 

räkor och riven parmesan / Biff Rydberg my way 

Citronpaj med lättvispad grädde och färska bär     375:- 

 

Meny Ojämna veckor 

Kavring med kallrökt lax, ägg och räkor toppas med dill & citron 

Kycklingfilé med rostade primörer serveras med tomatsallad och dragonsås / 

Ångad torskrygg med pepparrotsås och färskpotatis 

Rabarberpaj med glass och lättvispad grädde       375:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Avvikelser kan förekomma. 

 

Övrigt (fika, dryck mm) 

Övrigt: Kaffe/Te/Läsk och kanelbulle 50:-  

Glasspinnar och strutar från 25:- 

Kaffe/Te/Läsk 25:- 

Öl Alkoholfri 33 cl. 40:-  

Vin Alkoholfri glas 55:- 

 

Öl/Vin/Sprit 

Emmaboda Bryggeri: 

Fulöl Lager 33 cl. 59:- 

Emmacider 33 cl. 59:- 

IIPA 33 cl. & Humleboda 33 cl 89:- 

Övrigt ölsortiment från 75:- flaskan. 

Husets vita / röda / roséviner (Ekologiskt)  

Glas 85:- / Flaska 350:- 

Övriga viner från 398:- flaskan. 

Champagne från 650:- flaskan. 

 

Snaps från 15:- / cl 

Whisky / Rom / Konjak / Grappa från 25:- / cl 

 

 


