Vid specialkost eller allergier, vänligen meddela personalen om detta

Från LÖVÅNGERGÅRDENS KÖK
1 Pinxtosbricka innehållande:

260:-

Lillans små WB-ostpajer
Toppade med rödlök och sikrom.

Apelsinkyckling med honung och ost
Serveras med syrlig cremé och mandel

Lokalt grekiskt spett
Serveras med tzatsiki, granatäppelkärnor och honung

Varmrökt lax med hjortrondressing
Toppad med picklat äpple, honung och olivolja

Anna-Marias VINNARBURGARE (kött)

198:-

Anna-Maria skickade in ett väldigt spännande bidrag till oss. Den innehåller allt och lite till.
När vi komponerade denna burgare tänkte vi; HUR ska vi ens få på allt på denna burgare?
Men när vi sedan smakade av burgaren, var det något speciellt med den. Något annorlund, fräscht
och matigt på en och samma gång. Denna burgare innehåller bland annat; Morotscoleslaw;
krispsallad, vit kebabdressing, WB-ost, BBQsås, tomat, picklad rödlök, torkade skinka, chips och
ärtskott. Vågar du?
Burgaren serveras med sötpotatispommes och tryffelmajonäs. Bara för att det är så himla gott

Pia-Marias VINNARBURGARE (Svedjans löpeld)

198:-

Redan när receptet kom in som bidrag kände vi; det här är något alldeles extra. En pokebowl i
burgartappning, som hon själv kallar den.
Och det är precis vad det är; mangobitar, picklad rödlök, koriander, srirachamajo och en god
hamburgerost.
Burgaren serveras med sötpotatispommes och tryffelmajonäs. Bara för att det är så himla gott

Det går även självklart bra att byta kött mot Svedjans Löpeld på båda burgarna. Bara säga till

SALLAD AF CEASAR

175:-

Hörrni, nu har vi gjort en riktigt grym Sallad Af Ceasar att testa. Eller hur låter inte;
Apelsinkyckling med hackat bacon från Edgården, WB-ost, en fräsch salladsmix,
tomat och picklad lök. Allt i en härlig blandning.
Vegetariskt alternativ? Välj med portabello istället för kyckling och bacon.
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Övriga rätter
BAKAD POTATIS MED SALLAD

85:-

Serveras med någon av nedan kalla och hemmagjorda röror:
• Krämig Skagenröra
• Het Kycklingrör
• Mumsig Veganröra

VARM MACKA MED SALLAD

85:-

Serveras med någon av nedan kalla och hemmagjorda röror:
• Krämig Skagenröra
• Het Kycklingrör
• Mumsig Veganröra

Våffla Skagen med hemmagjord skagenröra, räkor och citron

75:-

Våffla Lövångergårdens med varm brieost och Hjortronsylt

65:-.

Våffla Delicat med inbakad delicatoboll i glass, med sommar bär och chokladsås

75:-

Barnrätter
Köttbullar

(4st) potatisklyftor och lingonsylt (+5kr/extra köttbulle)

Hamburgare med pommes

50:65:-

Serveras med dressing, tomat och ketchup

Våfflor

se meny

Våfflor från Lövångergårdens Våffelstuga. Välj och vraka mellan en mängd olika kombinationer.

Ta gärna bilder på maten. Men glöm inte
att tagga oss samtidigt 😊
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