Meny

Solvikens Vandrarhem & Konferens
Mat lagad från grunden
med stor kärlek till råvaran

Välkomna till köket på Solviken!
Vi serverar mat som är lagad med kärlek från grunden på råvaror av hög kvalitet
och i den mån det går, närproducerad. Vi har varmrökt lax från Sjöarps Rökeri,
ostar och ostkaka från Brostorp samt viltkött från Nääs.
På menyn ser du ett urval av våra rätter. Har ni andra önskemål, om ni vill äta
exempelvis rotmos, kålpudding eller entrecote, så fixar vi naturligtvis det. Vi
serverar alltid vegetariska och veganska fullgoda alternativ.
Jag som jobbar som kökschef/kock heter Anna Ragnarson, vill du komma i kontakt
med mig så maila gärna på anna@solviken.nu.

Förrätter
Toast Skagen - handskalade räkor på surdegsbröd
Trattkantarellsoppa på egenplockad svamp samt toast med ost från Brostorp
Säsongens sallad – smörstekt kavring, Brostorps Stora Blå, dragonhonung
Vispad Burrata- örtrostad tomat, sardell, surdegskrutonger

Varmrätter
Kroppkakor – rårörda lingon, brynt smör
Frikadeller – spetskål och hasselnötter
Bouillabaisse, fiskgryta – aioli, nybakat bröd
Schnitzel – vispat örtsmör, rödvinssky, saltrostad potatis
Isterband från Vaggeryd – dillstuvad potatis, rödbetor, dijoncreme
Varmrökt lax från Sjöarps Rökeri – dill-/romsås, potatis, grönsaker
Solvikens högrevsburgare – picklad rödlök, tryffelmajonnäs, hemost från Brostorp,
pommes
Rökt vildsvin från Nääs – picklad svamp, rotfrukter, örtcreme
Havets wallenbergare – krispig potatis, citronhollandaise, brynt smör

Desserter
Cheesecake brownie – lättvispad grädde
Pavlova – grädde, hallon, lakrits från Haupt
Bakad chokladcreme – vispad pannacotta, crunch
Brostorps ostkaka – körsbärssylt, grädde

Bufféer
Med inspiration från årstiden diskuterar vi fram en meny tillsammans med dig
efter dina önskemål. Vegetariskt, kött, kyckling, fisk, sallader, såser, bröd och annat
gott. Alkoholfri dryck, kaffe och liten kaka ingår också, samt dessert om så önskas.

Barnmeny
Köttbullar – pasta/potatis, grönsaker, lingon
Kycklingnuggets – ris, curry- eller sweet chili-sås
Spaghetti och köttfärssås

Vi serverar också gärna ordinarie rätter i mindre portion till barnen.

