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                           SMÖRGÅSAR 
1.Surdegsmacka  44:- 

Inkl. Kaffe, te  64:- 

Välj mellan: 

. Brieost, fikonmarmelad, sallad 

. Salami, brieost, sallad   

 

2.Halv fralla, ljust alt mörkt bröd  27:- 

Inkl. Kaffe, te  47:- 

Välj mellan: 

Ost, sallad 

Ost, skinka, sallad 

 

3. Liten färskostmacka  27:- 

Inkl. Kaffe, te  47:- 

VEG, Danskt rågbröd, färskost, tomat 

 

4. Wraps libabröd  62:- 

Välj bland: 

Kyckling 

VEG fetaoströra 

VEGANSK tofu/ paprikaröra 

 

5. Levain bröd ( surdeg)  50:- hel/ 36:- halv 

Vegansk avokadoröra samt grönsaker                                                                      1   
                                                                                                                                                                                                                                                                                        



                      FÖR DET FESTLIGA TILLFÄLLLET 

1.Tapas 

Välj bland: 

.  Pincho med kyckling och soltorkad tomat                           35:- 

.  Pincho med sotad lax med aioli                                             37:-  

.  Pincho med Chevré, valnöt och honung, vegetarisk        35:-    

.  Pincho på danskrågbröd med vår egengjorda hummus    35:- 

   picklad rödlök och jordgubb, vegansk                                                   

. Bruschetta a là caprese, tomat, basilika, mozzarella           35:- 

. Krustader med avokado, räkor och pepparrot                     35:- 

.  Vegansk tortilla rulle med avokado, purjolök, paprika,      25:-  

  majs, majonnäs 

.  Ädelostbollar                                                                              35:- 

.  Grillad haloumi med honung och aprikos                             35:_   

.  Charkbricka                                                                                 89:_ 

 

 

 

2. Lilla snackspaketet  30:- pp 

Lättsaltade chips, marinerade oliver 

 

3. Grönsaker och dipp  30:-pp 

Blomkål, gurka, morot, aioli, curry / honungsdipp                           2 

 



4. Exotisk frukt, skuren  30:- pp 

Melon, ananas, vindruvor 

 

5. Fruktfat  19:- pp 

Hel frukt inkl. Vindruvor 

 

6. Dryck 

Alkoholfritt mousserande  vin  49:- per glas 

Alkoholfri cider  18:- per glas                                                                                        

Ramlösa  21:- per flaska 33 cl      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 TÅRTOR        
                          Prova våra hemmagjorda goda tårtor. 

                        Tårtorna görs i 10 alt 15 bitar, välj bland: 

 

1.Gräddtårta med bär  36:- biten  

Vanilj, hallonsylt, gräddfyllning 

 

2.Operatårta  38:- biten 

Vanilj, hallon, gräddfyllning, dekorerad med marsipan 

 

3.Pavlova  36:- biten 

Marängbotten fylld med grädde, lemoncurd, hallonsås, dekorerad 

Med frukt och bär 

 

4.Mörk chokladmoussetårta  45:- biten 

Browniebotten toppad med ripplad samt hyvlad choklad 

 

5.Budapest  36:- biten 

Hasselnötsmaräng med grädde och mandarin 

         

6.Napoleonbakelse  40:- 

Smördeg, vanilj, grädde, hallonsylt 

 

7.Budapestbakelse  40:- 

Hassenötsmaräng med grädde och mandarin 

 

8.Gluten/ laktosfri bakelse  56:-                                                                                                      

Minipavlova, fylld med laktosfri grädde, frukt och bär                                                     3                                                                                      



 

                                FIKAPAKET                                                                    
                

                                                                                                                                                             
                        

 
1.Favoritfika  43:-   

Inkl. Kaffe, te  63:- 

Tre minibitar av våra goda mjuka kakor 

 

                                    

 2.Eftermiddagsmålet  42:- 

Inkl. Kaffe, te  62:-        

Energishot (ingefära / citron) 

Minitunnbröd med färskost, liten chokladbit    

                            

  

3.Mellanmålet  44:- 

Inkl. Kaffe, te  64:- 

Mellanstor blåbärssmoothies samt en rawfoodboll 

 

 

 

                                                                                                 4 

 

 



                                                  FIKA 
 

1.Minimuffins  30:-  (Cupcake 40:- inkl. kaffe 60:-) 

Inkl. Kaffe, te  50:- 

Små muffins med choklad eller vanilj/ blåbär 

 

2.Dagens hembakat 

Detta blir en härlig överraskning av vad som erbjuds just för dagen, bla, morotskaka, 
chokladkaka, mazarinkaka, rulltårta 

(önskar ni en specifik sort fixar vi självklart det) 

Hel bit  38:- inkl. Kaffe  58:- 

Halv bit  30:- inkl. Kaffe  50:- 

                                                                                                                  
3.Dagens bulle  34:- 

Inkl. Kaffe  54:- 

Detta blir en härlig överraskning av vad som erbjuds just för dagen 

(önskar ni en specifik sort fixar vi självklart) 

                                                                                       
4.VEGANSK brownie  40:- (Brownie med cashewnötter) 

Inkl. Kaffe  60:- 

 

5.VEGANSK rawfoodboll  25:- 

Inkl. Kaffe, te  45:- 

 

6.Fruktkopp med vaniljyoghurtkräm  39:-                                                                                     

Inkl. Kaffe, te  59:-  

    

7. Vit chokladmousse med hallonsås  50:-                                                                                                                           



                                                                                                                                                                       

                                      LÄTTLUNCH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Sallad  120:- 

Inkl. Vatten, dressing, smör och bröd 

Välj bland: 

. Kyckling, örtpasta, bacon, Grana padano, picklad rödlök 

. VEG, falafel, örtpasta, bönor, salladsost, mango, picklad rödlök 

. Lax, örtbulgur, ägg, salladsost  

                                                                                                                                                              

                                                                   

2. Dagens lunchbox  120:- 

Inkl. Vatten, bröd och smör 

. Lax, fransk potatissallad samt örtcrème  

. Kyckling, franskpotatissallad samt örtcrème 

 
3. Dagens Varmrätt  115:- 

Inkl. Vatten, sallad, bröd, smör samt kaffe/ te 

 

 

4. Lunchkupong  92:- 

Lunchkupongen gäller i vår Restaurang Solsta Inn, i detta ingår, dagens rätt, 
sallad, bröd, smör, vatten samt kaffe / te. 

Lunchkupongen rekommenderas om ni är ett stort sällskap som vill komma och 
äta hos oss 

                                                                                                                          5 



                       KONFERENSLUNCH 
I alla rätter ingår vatten, sallad, bröd, smör, kaffe / te och en liten 
chokladbit, minsta beställning 10 personer, pris  126:- 

                                         
1.Svensk fläskytterfilé stekt i vitlök och rosmarin, rotfruktsgratäng 
samt balsamicosås 

 

2.Misobakad kycklinglårfilé 

Nudelsallad, sesambakad pakchoi samt sweetchiliyoghurt  

                                                                                                                                                                                                                        
3.VEGETARISK Lasagne 

Sojafärs, tomat samt rotfrukter 

 

4.VEGANSK Sojafärslimpa 

Kok potatis, havregräddsås samt lingon 

 

 

                                   VIP Restaurangen 
       Sitt och njut av en vällagad lunch i en lugn och mysig miljö. 

                 Vi serverar er en finare varmrätt vid bordet.   

       Efteråt bjuds det på nybryggt kaffe samt dessert 

                                               199:- 

                                Endast förbeställning.                                              6 



                                                 BUFFEER 
1.Svensk buffé  290:- pp 

Tre sorters sill, kokt potatis, gräddfil, lök 

Inkokt lax, sauce verte 

Rostbiff med dillpicklade grönsaker 

Flädermarinerad kyckling, skånsk potatissallad 

Västerbottenpaj, örtagårdsdressing, sallad på betor 

Bröd och smör 

                                          
2.Italiensk buffé  257:- 

Balsamicomarinerad fläskfilé 

Kycklingfilé med  kapris 

Gul risonisallad, caprese 

Italiensk potatissallad, marinerade oliver 

Melon med lufttorkad skinka 

Zuccinisallad, grissini, soltorkad tomatkräm  

Bröd och Smör 

                              
3.Klassisk buffé  241:- 

Timjankryddad helstekt fläskfilé 

Citron / vitlöksmarinerad kycklingfilé 

Potatisgratäng 

Melon / fetaostsallad 

Sallad på rostade rotfrukter                                                                                   

Grönsallad, örtsås                                                                                                                                                                      
Bröd och smör                                                                                                              7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

4.Vegetarisk buffé  241:- pp 

Rödbetsfalafel, haloumi och sötpotatisbiff 

Pastasallad med rostad fetaost 

Röd quinoasallad med nötter och soltorkad tomat 

Kikärtssallad med granatäpple och gorgonzola 

Bakade rötter med grillad citron 

Rostad blomkål med parmesandipp 

Bröd och smör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 



             AVBOKNINGSREGLER 
. Avbokning av mindre sällskap upp till 19 p skall ske senast 2 
dagar innan leverans. 
 

. Avbokning 20-50p senare 1 vecka debiteras med 25% av 
beställningsvärdet 

 
 

Vid bokningar 50 upp till 100 personer  

 
. Kostnadsfria avbokning fram till 4 veckor innan 
leverans. 

. Avbokning senare än 3 veckor debiteras med 25% av 
beställningsvärdet. 

. Avbokning senare än 1 vecka debiteras med 50% av 
beställningsvärdet. 

 

           Vid bokningar över 100 personer 

. Avbokning senare än 3 veckor debiteras med 50% av 
beställningsvärdet.                                                                      8 

 



. Avbokning senare än 1 vecka debiteras med 75% av 
beställningsvärdet.            

                                                                                                                  

  Övrig information 
. Minsta beställning 10p 

. Alla priser i menyn är ex moms 

. Ange alltid ert KAU id vid fakturabetalning 

. Menyn är giltig till och med 2022-12-31  
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