
 
Högrevsburgare, 180g           90:-
briochebröd, hamburgedressing, bbq-dressing, sallad, 
tomat & picklad rödlök                
 
Högrevsburgare, 90g            70:-
bröd, hamburgedressing, sallad & tomat    

Vegetarisk burgare            85:-
briochebröd, dressing, sallad, tomat och picklad rödlök     

Havets skaldjursburgare          85:-
briochebröd, remouladsås, sallad, tomat & picklad rödlök      
 

Tjorvenkorv  i bröd           30:-
Lammchorizo med bröd          48:-
Stranare med parmesan & persilja i bröd     48:-
Lax-wienerkorv med remouladsås i bröd     39:-
Veganchorizo med dressing & picklad rödlök i bröd 39:-     
    
     
 
Köttet i våra hamburgare och korvar är 
lokalproducerat och kommer från Kustcharken. 

MENY Varggrillen
Kl 11.00 - 17.00



 
Ostsmörgås         39:-
Ost- och skinksmörgås      47:-
Salami och briesmörgås      47:-
Räksmörgås         110:-
 - handskalade räkor, ägg & majonnäs    

Bakpotatis med räkröra/ kycklingröra 99:-
- jungfrusallad och vinägrett
Pannkakor med sylt & grädde    69:-  3 st  / 89:-  5 st
Kokt korv med bröd      30:-
- finns även vegetarisk & glutenfri 

Kladdkaka gluten-, laktos- och mjölkfri 38:-
Kanelbulle         25:-
Mjuk kaka         30:-
Chokladboll         20:-
Havrecookies         25:- 

Läsk 50 cl          26:-
Nordens Ark-vatten naturell/ citrus  30:-
Festis           17:-
Äpplemust 25 cl        24:-
Apelsinjuice 25 cl       24:-
Kaffe & Te         25:-

Glass 

Med reservation för eventuella ändringar.

MENY Varghuset café
Kl 11.00 - 17.00



Kokt korv med bröd       30:-
finns även vegetarisk & glutenfri   

Räksmörgås          110:-
handskalade räkor, ägg & majonnäs        
Ostsmörgås         39:-
Ost- & skinksmörgås      47:-
Salami & briesmörgås      47:-

Kladdkaka gluten-, laktos- och mjölkfri 38:-
Kanelbulle         25:-
Mjuk kaka         30:-
Chokladboll         20:-
Havrecookies         25:-   

Vi har veganskt samt gluten-, laktos- och mjölkfritt - fråga oss gärna

Läsk 50 cl          26:-
Nordens Ark-vatten naturell/ citrus  30:-
Festis           17:-
Äpplemust 25 cl        24:-
Apelsinjuice 25 cl       24:-
Kaffe & Te         25:-

Glass - både kulglass och pinnglass 

Med reservation för eventuella ändringar.

MENY Lantcaféet
Kl 11.00 - 17.00



Förrätt 

Räktoast på smörstekt bröd med sommarens örter 

149:-

Lågtempererad torsk, rökt forellrom, skummad smörsås 

toppas med färska örter & potatiscrisp 

149:-

Parmaskinka, manchego, jungfrusallad, 

tomat & sultanrussin

135:-

Vitlöksbröd med parmesanaioli

69:-

Varmrätt

Halstrad torskrygg, potatisstomp med västerbottenost, 

brynt smör, sparris, senapskrasse & örter

255:-

Svensk hängmörad entrécôte med rostad färskpotatis, 

minimorot, örtsmör, rödvinssås med tryffel

325:-

Nordens Ark-burgare med cheddarost, picklad rödlök, 

sallad, tomat, rostad färskpotatis & tryffelmajonnäs

179:-

Vegetariskt

Pasta tortellini med karljohansvamp, pesto 

samt en paprika- & ostsås

165:-

Örtmarinerad portabelloburgare, briochebröd, 

cheddarost, picklad rödlök, sallad, bakad tomat, 

rostad färskpotatis & tryffelmajonnäs

169:-

Efterrätt

Crème brûlée, nötcrunch & sorbet på grönt äpple

 99:-

Vit chokladpannacotta 

passionsfruktstopp & färska bär

85:-

Chokladtryffel - champagne, irish coffe, mango/passion, 

päroncognac, jordgubb/rabarber

18:-

Barnmeny

Hamburgare 

sallad, tomat, rostad färskpotatis & majonnäs

99:-

Pannkakor med sylt & grädde 

79:-

Två kulor vaniljglass, chokladsås och jordgubbar

65:-

Eller köp något från glassboxen till barnen

Med reservation för eventuella ändringar.

KVÄLLSMENY Hotellet
Kl 18.00 - 21.00


