
Stora kalas och små möten
På Solvikens Vandrarhem & Konferens vill vi skapa de 
bästa förutsättningar för att ditt besök hos oss ska bli så 
lyckat som möjligt. Vi erbjuder inte lyx men däremot först-
klassig natur, bra lokaler, god, vällagad mat och vårt allra 
soligaste bemötande.

I vår Bokningsmeny finner du ett stort utbud på mat för 
bokade grupper, oavsett om det är förmiddagkaffe eller 
bröllopsmeny du behöver.

Har Du speciella önskemål, ring oss så hittar vi ett  upplägg 
som passar just ditt sällskap och syfte. Vi är alltid villiga att 
anpassa oss efter Dina önskemål så långt vi förmår.

Rätterna är anpassade för grupper om minst 15 personer 
men är ni färre så försöker vi hitta en lösning som passar 
oss båda.

Vi behöver din bokning från denna meny några dagar i 
förväg, så vi kan förbereda Din ankomst på bästa sätt.

Öppet hela året 
Tel. 0140-40 100, 070-31 24 699 eller 070-628 20 41

solviken@solviken.nu 

www.solviken.nu

BokningSmeny

Meny för bokade sällskap

Räksmörgås, dricka, kaffe och kaka 125 kr 
Räksmacka med hemgjord majonäs, lättöl/läsk,  
kaka och kaffe. 

Luncher

Lunchen är inklusive bröd och smör, lättöl eller  
vatten, kaffe och hembakad kaka.  

Alla luncher utom Torpötallriken serveras som buffé.

Torpötallrik – Vår specialitet!  150 kr 
Varmrökt regnbågslax från Sjöarps rökeri,  
romsås och räkor, serveras med kokt  
färskpotatis och grönsallad.

Vaggeryds isterband  125 kr 
Serveras med persiljestuvad potatis  
och grov senap.

Wallenbergare 150 kr 
Med potatismos, skirat smör, lingon  
och ärtor.

Ungsstekt kotlettrad  140 kr 
Med potatis, gräddsås, gelé, inlagd gurka  
och grönsallad.

Vi samarbetar med lokala  
producenter!

Allt nötkött i våra menyer är ekolo-
giskt och levereras från Ydrekött. När 
vi bakar använder vi ekologiska ägg 
från Lindåsen. En del av brödet kom-
mer från det ekologiska bageriet Falla 
Speltbageri. Regnbågslaxen levereras 
av Sjöarps Rökeri. 

Tel. 0140-510 31, 070-557 85 87
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Solviken vid Torpön hittar du i Ydre

Från Tranås, 20 km, väg 131 mot Österbymo. Man  passerar 
Hestra/Östergötland. Cirka 4 km efter Hestra svänger man 
till vänster, mot Solviken.

Solviken N 57°57`41” E 15°08`55”

Ekologiskt nötkött 



FeSTmenyeR 
– med lokal prägel

FÖrräTTer

•	klassisk toast Skagen med räkor, 
majonäs och dill på smörstekt toast och 
toppad med  stenbitsrom.*

•	Bruschetta med lufttorkad skinka, 
tomat,  basilika, parmesan med 
 pestovinegrette.*

•	Färjelägets plocktallrik med noga 
utvalda  charkuterier.

huVudräTTer

•	Ugnsbakad gös från Sommen på 
spenat- och champinjonbädd, serveras 
med rostad paprikasås, kokt färsk-
potatis och grönsallad.*

•	Fylld flankstek från ydrekött med 
färska örter och vitlök, balsamico-
sås, serveras med potatisgratäng och 
 grönsallad.*

•	Helstekt ryggbiff från ydrekött med 
rödvinssås, baconlindade vaxbönor, 
serveras med potatisgratäng.

BUFFéeR (inklusive lättöl/ vatten, kaffe/te och kaka eller dessert)

deSSerTer

•	Ljummen  ostkaka från 
 Brostorp, med sylt och 
grädde.*

•	Solvikens chokladtårta med 
ljuvlig chokladkräm.

•	Vit och mörk choklad mousse 
med färska hallon.

Eller är du sugen på något litet och 
chokladigt till kaffet?  
Beställ vår hemgjorda tryffel.

BarnmenY

Vi har egna barn så vi vet hur vik-
tigt det är att de också blir mätta 
och glada. Vi hittar tillsammans en 
lösning som passar barnen.

Öppet hela året 
Tel. 0140-40 100, 070-31 24 699 

solviken@solviken.nu 

www.solviken.nu
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drycker Fullständiga rättigheter.

Vi för ett spännande ölsortiment samt 
välavpassade viner till våra rätter. 

PriSer 
Inklusive bordsbeställning och servering

Huvudrätt 190 kr

2 rätter 250 kr  •  3 rätter 310 kr

Barnmeny 60 kr (Inkl. måltidsdryck)

Kaffe med hemgjord  
chokladtryffel 35 kr

Minsta antal för beställning från hela 
festmenyn är ca 15 personer där alla 
i sällskapet väljer samma rätt. Rät-
terna är anpassade för grupper om 
minst 15 personer men är ni färre så 
försöker vi hitta en lösning som pas-
sar oss båda.

aVBokningSregLer
Vid bokning av öl- och vinprovning 
eller bokningar till våra bufféer/ 
middagar gäller: Sker avbokningen 
samma dag debiteras 100% av 
 kostnaden per person.

Vid bokning av privata fester gäller:
Sker avbokning samma dag debite-
ras 50% av kostnaden per person.

medelhavsbuffé 310 kr/person

•	Lufttorkad skinka
•	Marinerade räkor
•	Rostbiff med parmesan och 

balsamicosås
•	Souvlakispett med tzatsiki
•	Fransk sellerisallad
•	Ugnsrostade rotfrukter 
•	Italiensk paj med fetaost och 

oliver
•	Tomat och mozzarellasallad  
•	Foccacia bröd
•	Dessert: Limepaj med lättvispad 

grädde

Svensk sommarbuffé 275 kr/person 
•	Gravad lax med hovmästarsås
•	Matjesilltårta på kavringsbröd 
•	Rostbiff med lök och kapris
•	Honungsglacerade revben med 

chilibearnaise
•	Potatissallad
•	Västerbottenostpaj
•	Sommarsallad (med grädde, dill, 

citron)
•	ost, bröd, kex
•	Dessert: Brostorps ostkaka
 

Torpöplanka (kall) 245 kr/person

•	Marinerad fläskfilé
•	Grillad kallskuren kycklingfilé
•	Mango och tomatsalsa
•	Krämig potatissallad
•	Grönsallad
•	Färsk frukt
•	ost, bröd, kex
•	Kaffe och hembakad kaka

Lokaler Vi har tre konferenslokaler, 
där den största har plats för upp till 
80 deltagare. Festlokal med scen, 
perfekt för bröllop, kalas, och annat 
som gör livet värt att leva.

Lokalkostnad ingår ej i matpriserna.


