
Meny ‘Smaka på Västsverige’                   

 Meny   485:-
Dryckespaket 275:-

Mer information om allergier; fråga oss!
Vegan V Glutenfri GL Laktosfri M Mjölkfri

Kantarelltarte serveras med grön ärtpuré och Wrångebäckscrème 
Lias Albarino Martin Codax, Rias Baixas, Spanien  

Halstrad röding serveras med potatis - 
& jordärtskockskaka, picklad fänkål och blåmusselsås 

Sancerre Domaine la Croix St Laurent, Loire, Frankrike 
 

Variation av björnbär – pannacotta, mousse 
& färska bär 

Riversaltes Ambré, Rousillon, Frankrike, EKO
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Varför smakar Norrqvarns mat så gott? 

Vår matfilosofi går ut på att lyfta de lokala råvaror som finns 
runt om oss i Skaraborg, 

och vår restaurang har ett stort skafferi att plocka ur! 
Det är fantastiskt roligt att efterfrågan på detta bara ökar. 

Som alla vet är närproducerat bra både för hälsa och miljön – 
och sist men inte minst så smakar det så mycket bättre! 

Vi är sedan våren 2012 en certifierad Smaka på Västsverige Restaurang. 

Här är några av våra fantastiska producenter som vi arbetar med 

Börstorp Slott – ekologiskt nötkött, Almnas Bruk – ost, Påverås Gårdsmejeri – ost, 
Adelsåsens Store Levene – kalkon, Knäck och Bräck – knäckebröd, Olivi Eko – juicer, 

Sivans Ost – ost & knäcke, Wästgötarna – spannmål, 
Söråsen – chili & grönsaker, Hjordnära – mejerier, Erik i Boda – grönsaker, 

Ryholm – vildand, Maltes Fisk – vänerlöjrom, abborre, gös, 
Otterbäckens Väner – löjrom, gös, Göranstorp – ekologiskt och KRAV-märkt kött, 

Kullans Lycka – får och lammprodukter, Asperö – fisk, 
Hökensås charkuterie – handgjorda korvar och charkprodukter, 

Klangehamn – röding, abborre, Moster Susanne - ekoägg, 
Qvänum mat & malt – öl & brännvin, Grönsakshuset Skövde



Meny

Mer information om allergier; fråga oss!
Vegan V Glutenfri GL Laktosfri M Mjölkfri

Förrätter

Kantarelltarte serveras med grön ärtpuré 
och Wrångebäckscrème      125:-

Tomatbuljong smaksatt med libbsticka & vitlök, 
serveras med lättgravad gös och ostfylld krutong    125:-

Tomatbuljong smaksatt med libbsticka & vitlök, 
serveras med färska tomater och örtkrutong    95:-

Rökt marinerad oxbringa serveras med morotspuré, 
yoghurt och färsk pepparrot      115:-

Varmrätter 

Brässerad rödbeta serveras med mandelpotatis, 
sotad purjolök och mandel- & persiljesky     225:-

Halstrad röding serveras med potatis - & jordärtskockskaka, 
picklad fänkål och blåmusselsås      285:-

Köttbullar serveras med kokt färskpotatis, gräddsås, 
pressgurka och rårörda lingon      185:-

Älginnanlår med salviacrust, serveras med brysselkålsstomp, 
rödkålssky, blandade betor och tomat     285:-
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Desserter

Hallonharmoni – hallonmacaron, hallongelé, färska hallon 
och vaniljyoghurt        95:-

NQ äppletarte serveras med smultäcke, nötcrème, 
vispad färskost och äppelsalsa      95:-

Variation av björnbär – pannacotta, mousse & färska bär  105:-

Havtorns-pannacotta med äppelsalsa och 
rostad vit choklad       95:-
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Barnmeny

½ portion av varmrätterna ½ priset.

Pannkakor med jordgubbssylt & grädde.                                  2 stycken 45:- 
                  4 stycken 65:-

Dessert   Vaniljglass med bär, chokladsås och garnityr       65:-


	Meny- Smaka på Västsverige-eftersommaren
	Meny-eftersommaren

