Välkommen till Farfarstugan på Övralid!
Smörgås

Fikadags!

Farfars Räksmörgås........................................... 159 Sek

Farfarskaka ......................................................... 27 Sek
Lingonkaka ........................................................ 27 Sek
Chokladboll ........................................................ 27 Sek
Kärleksmums ..................................................... 27 Sek
Kolabulle............................................................... 20 Sek
Morotskaka ......................................................... 40 Sek
Blåbärspaj med vaniljsås ................................. 45 Sek
Pannkakor (3st) med sylt/grädde................... 45 Sek
Browniekaka........................................................ 35 Sek

(vi skalar räkorna- ni äter dem, serveras på vårt specialbröd)

Farmors Laxsmörgås........................................ 150 Sek
(den bästa kallrökta laxen med hovmästarsås och vårt specialbröd)

”Den bästa av två”............................................... 155 Sek
(för dig som vill ha både lax och räkor)			

Köttbullemackan................................................ 85 Sek

(Så svenskt och så gott, köttbullar, rödbetssallad och vårt specialbröd)

Ostfralla................................................................ 30 Sek
(Dubbel källarfranska med ost)			

Ost/Skinkfralla.................................................... 35 Sek
(Dubbel källarfranska med ost och skinka)

Grillmackor

(Gluten och laktosfri samt vegansk)

Pajerna

Grillmacka Special Skinka och kalkon.........80 Sek

Ost & Skinkpaj ................................................... 85 Sek
Västerbottenpaj .................................................. 85 Sek
Kycklingpaj ......................................................... 85 Sek
Vegetarisk paj ..................................................... 85 Sek
Skaldjurspaj (toppad med några räkor)................. 90 Sek

Sallader

Drycker

Grillmacka basic................................................. 65 Sek
(Levainbröd, tomat, ost, skinka, serveras med lite sallad)

(Levainbröd, soltorkad tomat, mozzarella, pesto, skinka alt
kalkon, ruccola samt sallad)

Räksallad .............................................................. 130 Sek

Kaffe ...................................................................... 25 Sek

Laxsallad .............................................................. 120 Sek

Te ........................................................................... 25 Sek

Ost & Skinksallad............................................... 95 Sek

Mineralvatten eller Mousserande drycker
från Brunneby- närproducerat ..................... 27 Sek

(En riktig sallad med gott om räkor och dressing, serveras med bröd)
(En riktig sallad med kallrökt lax och hovmästarsås
serveras med bröd)

(En riktig sallad med tärnad smakrikost och rökt skinka,
serveras med bröd & dressing)

(svart, starkt och Zoegas- påtår ingår givetvis)		

(vi har våra egna teblandningar att välja från)		

(fläder, äpple, jordgubb, smultron, äpplemust
och specialaren enbärsdricka)

Saft ........................................................................ 15 Sek

Våfflorna
Traditionell våffla............................................... 50 Sek

(vår egengjorda smet och jordgubb eller hjortronsylt
med vispad grädde)

Våffla ”Glada Laxen” ......................................... 75 Sek
(En våffla med kallrökt lax, stenbitsrom, röd lök, dill och vår
egen pepparrotssås)

Våffla ”Räkan” ..................................................... 80 Sek
(En våffla med våra räkor, stenbitsrom, röd lök, dill och
creme fraiche)

( jordgubbssaft eller flädersaft)			

Lättöl .....................................................................27 Sek
”Folköl”-klass II, 3,5 % 33 cl .............................35 Sek

Glass
Självklart, och där har vi Lejonet & Björnen från
Göteborg. Smakerna kan variera men vi har minst 8st
olika varje gång.

Våffla ”Mixad” ..................................................... 80 Sek

(En våffla med kallrökt lax, räkor, stenbitsrom, röd lök, dill och
creme fraiche)

Allergier - fråga oss - vi har alternativ!
Alla smörgåsar kan serveras på glutenfritt bröd. Vår grädde, mjölk och smör är laktosfritt.

