
  
  

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

Nedanstående menyer serveras endast 
till samtliga i sällskapet 

FÖRRÄTTER 
Hörökt röding  225 
- äpple, pressgurka, pepparrotsemulsion, 
fänkål, friterad kapris 

Råbiff 205 
- nymald norrbottensflank, 
tryffelemulsion, saltrostad mandel, 
krasse 

Rotselleri  205  
- grillad hollandaise, saltad mandel, 
krasse, skottsallad  

Charkplatta 195  
- på delins urval, hårdost, tapenade, 
crostini 

 

 
 VARMRÄTTER  

Torskrygg  385  
- potatispuré, haricotsverts, forellrom, 
sandefjordssås 

Renfilé 425  
- potatisfondant med timjan & vitlök, 
morotspuré, blåbär, picklade ekobetor 
enbärsgräddsås  

Svamp- & färskostravioli  325  
- svampconsommé, picklad shiitakesvamp, 
friterad grönkål, brynt smör, parmesan   

Hemmaburgare  255 
- kött från Norrbottensgården, bageriets 
bröd, mac & cheese aioli, Hedmans bacon, 
krispsallat, bifftomat, picklad lök, 
hemgjord ketchup, pommes frites 

 

DESSERTER 
Blåbär & Mandel  135 
- Mandelbiskvi, blåbärssoppa, 
vodkainlagda blåbär, yoghurtsorbet, 
Yoghurtskum, salt enbärsmaräng 

Crème brûlée 135 
- Hallonsorbet, rostad vit choklad   

  

MENY 1 

Hörökt Röding 
- äpple, pressgurka, pepparrotsemulsion, 

fänkål, friterad kapris 

Renfilé  
- potatisfondant med timjan & vitlök, 
morotspuré, blåbär, picklade ekobetor 

enbärsgräddsås 

Blåbär & Mandel  
- Mandelbiskvi, blåbärssoppa, vodkainlagda 
blåbär, yoghurtsorbet, Yoghurtskum, salt 

enbärsmaräng 

725 
(ord. pris 785) 

 

Nedanstående menyer serveras endast till samtliga i 
sällskapet. 

Alt. 
 Välj rätter från menyn till höger om ni inte kan enas 

om ett menyförslag. 

HEMMAGASTRO 15 ÅR 
 JUBILEUMSMENY  

2 rätter 495, 3 rätter 595 

Förrätt: Råbiff på nymald norrbottensflank, 
tryffelemulsion, saltrostad mandel, krasse 

Varmrätt: Skrei-torskrygg, potatispuré, 
haricots verts, forellrom, sandefjordssås 

Dessert: Crème brûlée- tartlett, blåbär, 
yoghurtsorbet 

SERVERAS 1-31/3 
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Vi avser alla sällskap på 8 personer eller fler som en gruppbokning.  

Vi har en kuvertavgift på 500 kr per person om inget annat är 
överenskommet.  

 
AVBESTÄLLNING//AVBOKNING 
Avbeställning/avbokning för grupper upp till 20 personer: 

• Bokningen kan avbokas kostnadsfritt fram till 7 dagar innan 
ankomst. 

• Vid avbokning mindre än 7 dagar innan ankomst kan ni debiteras en 
kuvertavgift per avbokning.  
 

Avbeställning/avbokning för grupper över 20 personer: 

• Kuvertavgiften kan ändras/ avbokas kostnadsfritt fram till 14 
dagar innan ankomst. 

• Vid avbokning mindre än 14 dagar innan ankomst kan ni debiteras en 
kuvertavgift per avbokat kuvert.  

 

 

 


