Dagens Lunchbuffé
Alla våra buffér inkluderar bröd, smör, sallad, måltidsdryck och kaffe.

95kr

lågsäsong: tis - lör kl. 11.30 - 14.00 / högsäsong: mån - lör kl. 11.30 - 14.00.

Grännäs frukost service
Efter att du har vaknat i lugn och ro kan du äta en god frukost med en
enastående utsikt över fjorden! Boka dagen innan eller ring till receptionen
innan. (frukost möjligt från 08.30 - 10.30 eller i överenskommelse)

75kr/pp

Grännäs Snack Corner (“varje” dag till 20.00)
Belgiska “Pommekes”

35kr

Serveras i en pappersstrut som de gör i Belgien!
Majonnäs eller ketchup?

+5kr

Grillad korv med bröd

25kr

Rostad lök, gurka, ketchup och senap

Förrätter
Melon med parmaskinka

95kr

Honungsmelon dekorerad med rökt parmaskinka och pinjenötter

55kr

Vitlöksbröd
Nyrostat bröd med hemgjord vitlökssmör och tapenade

Efterrätter
Holländskt äppeltårta med russin

69kr

Traditionell äppeltårta som mormor gjorde förr i tiden….

Kladdkaka med grädde

65kr

Hemgjord kladdkaka med färsk grädde

Kaffe / Te med bisquit
Bryggt kaffe med en valfri bisquit

Festplatsvägen 1
615 33 Valdemarsvik, Sweden
0123 - 51444
info@grannasrestaurang.se
grannasrestaurang.se
facebook.com/grannasrestaurant
Öppettider: högsäsong må - lör / sön: stängt

45kr

Huvudrätter
Alla våra måltider inkluderar sallad och pommes / klyftpotatis eller ris (valfritt!)
Grännäs Hamburgare

149kr

Vår specialitet! 150 grams svenskt kött med ost, bacon, ägg, lök, tomat, sallad
och vår hemgjorda sås. En överraskning för hela familjen!

Ugnsstekta kamben

155kr

Saftiga kamben med pommes, coleslaw och tillbehör

Jägarschnitzel med champinjonsås

149kr

En fläskschnitzel serverad med gräddstuvade champinjoner.

Gör din egen sallad….

80kr

Blanda fritt från salladsbaren.
Tillval: grillad kyckling,tonfisk eller räkor

+18kr

Laxburgare på focaccia hamburgerbröd

159kr

En smakfull laxburgare med sallad, purjolök och hemgjord pestomajonnäs.
Serveras på äkta italiensk focaccia hamburgerbröd som ger en härlig smak av
soltorkade tomater, olivolja och rosmarin.

Ugnsbakad laxfilé med sparris

179kr

Serveras med färskpotatis, sparris och kall sås

“FunCooking” arrangemang  17.00 - 20.00

Ett nytt sätt att äta och umgås! Medan ni talas vid lagar ni färska ingredienser
på bordsgrillen i pyttesmå stekpannor! Skapa själv den smakupplevelsen som
du gillar! Kul för både vuxna och barn! Från två personer.
Antal platser begränsat! Boka senast 24 timmar innan.

LEGEND:
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250kr/pp

