Meny inamat Fine Forest

Till alla våra varma rätter ingår vår salladsbuffé - Grönsaker är nyttigt och oförskämt gott!
All mat lagas på plats efter egna recept och vi är mycket stolta över vår mat med
småländska råvaror.

Eldarens köttgryta
Gryta tillagad över öppen eld – säsongens grönt i gott sällskap
med för säsongen utvalt kött. Serveras med potatis.

189kr

Eldarens vegetariska gryta
Gryta tillagad över öppen eld - säsongens grönt
Serveras med potatis.

179kr

Stekarens klassiker
Klassisk stek från oxe eller get beroende på tillgång.

249kr

Serveras med gräddsås, inlagd gurka och potatisstomp

Småländsk Raggmunk - Småländsk mat i sitt esse
Raggmunk med rökt fläsk

189kr

Småländsk Raggmunk - vego
Byt ut det rökta fläsket mot rökta rotfrukter

179kr

Smålandsburgare
Burgare på småländskt vis med nötkött, bröd från byn,
redig ost, hemkokt ketchup, sallad, kräftgurka och het lingonröra

199kr

Smålandsburgare - vego
Vegoburgare på husets vis med bröd från byn,

189kr

redig ost, hemkokt ketchup, sallad, kräftgurka och het lingonröra

Finaste fisken
Fina fisken – fråga efter dagens fångst

249kr

serveras med potatissallad

Kyckling –roast - garanterat ingen kyrktupp
Rökt kyckling

249kr

serveras med potatissallad

Värmande soppa för den frusne!
Värmande god soppa som passar för alla som vill värma sig.
Serveras med stekt surdegsbröd

159kr

Rediga mackor
Lyxiga mackor skapade med skafferiets och säsongens tillgång av

69kr

Råvaror - fråga efter dagens erbjudande

Dessert - Sött är gott!

Traktens glass med pannkaka
Glass från trakten med en mumsig pannkaka

59kr

Fruktpaj a la säsong
Fruktpaj med vispad grädde
Vi följer årstidens gång – fråga efter dagens erbjudande

59kr

Choklad!
Säg det magiska ordet, vi har alltid choklad!

29 - 69kr

Kocken här är alltid glad!

Det bästa som finns tillsammans med redig mat är lyckliga människor och därför försöker vi
gå alla typer av förslag till mötes så långt det går. Fråga därför om något du önskar går att
ordna - ibland har du extra tur!

Skogens GULD!
En rejäl fyrarättersmeny bestående av en nylagad svampsoppa på
skogens läckerheter, en klassisk småländsk bondomelett med isterband,
hängmörad entrecote med råstekt potatis och som avslutning glass från
bygden med kompott på skogens sötsaker.
(Måste förbeställas minst 5 dagar före servering och till minst 4 personer)

890kr/pers

