
M E N Y

VEGANSKVEGANSKGLUTENGLUTEN LAKTOSLAKTOS

Välkommen till Mormors Bistro!

Fråga personalen om du har allergier. Fråga personalen om du har allergier. 
Bröd går att få glutenfritt.Bröd går att få glutenfritt.    

KORVLUCKAN 

Korv 1 - 75 kr
Lammkorv, paprika, rostad vitlök, 
zucchinichutney, schalottenlök 
samt hackad persilja.

Korv 2 - 75 kr
Kalkonchorizo, surkål, senap, 
picklade senapsfrön samt  
hackad persilja.

Korv 3 - 35 kr
För barn. Grillkorv, ketchup  
samt senap. 

BURGARBAREN

Grillad Högrevsburgare - 169 kr
Serveras med cheddarost, tomat, 
krispsallad, silverlök, rostad 
lök, tryffelmajonäs samt 
karamelliserad lök.

Grillad Lammburgare - 169 kr 
Serveras med fetaostkräm, mynta, 
rostad lök, krispsallad, tomat  
samt silverlök.

Beyond Burger - 169 kr 
Serveras med vegansk ostkräm, 
mynta, rostad lök, krispsallad 
samt tomat.

TAKE AWAY

Säljs i matlådor tillsammans med 
en engångsgaffel och servett. 

Lammspett Adana - 149 kr 
Lamm Adana kebab, tabbouleh 
med pärlcouscous, rödkål samt 
myntayoghurt.

Alspånsrökt tofu - 149 kr
Tofu med ras el hanout, tabbouleh 
med pärlcouscous, rödkål samt 
myntayoghurt.

LÖRDAG
Korv, burgare & take away 12.00-17.00

Buffé 18.00-21.00
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M E N Y

ONSDAG • TORSDAG • FREDAG
Meny 12.00-15.00

Buffé 15.00-stängning

Kombinera en siffra och en bokstav  
för att bestämma din rätt. 

  
159kr/person

1 
Kycklingbröst 

marinerat i honung,  
paprika, citron & timjan.

2
Ungsrostad pumpa  

med lammkorv, grönkål, 
svartkål & koriander. 

3
Helbakad rotselleri 

med svenska skogssvampar, 
persilja & Marconamandel.

A
Pumpa i variation 

med ingefära,  
gräslök & pumpafrön.

B
Kålsallad 

grönkål, russin, solrosfrön, 
picklad lök & olivolja.

C
Rostad spetskål 

med kokta kålblad, yoghurt 
smaksatt med sumak  
& espelettpeppar.

D
Rostade & rökta rödbetor 
med dragon, krutonger  

& gulbetscrudité.
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Bröd
Levain från bageriet

Fröknäcke från bageriet

Såser
Kallpressad raps majonnäs

Öländsk örtagårdssås
Sojaemulsion

Varmt
Kycklingbröst 

marinerat i honung, paprika, citron & timjan.

Ungsrostad pumpa med lammkorv 
serveras med grönkål, svartkål & koriander.  

Helbakad rotselleri 
serveras med svenska skogssvampar, persilja & Marconamandel.

Grönsaker
Pumpa i variation 

med ingefära, gräslök & pumpafrön.

Kålsallad 
grönkål, russin, solrosfrön, picklad lök & olivolja.

Rostad spetskål 
serveras med kokta kålblad, yoghurt smaksatt med sumak & espelettpeppar.

Rostade & rökta rödbetor 
serveras med dragon, krutonger & gulbetscrudité.

Sötsaker
Madeleinekakor

Söt Lufsa med blandbärssylt & vaniljgrädde

Svensk hårdost från Almnäs tegelbruk med kvittenmarmelad

BUFFÈ 389kr/person


