Restaurang
Fryken

Restaurangen är öppen alla dagar mellan
17.00-20.00
Med reservation för förändring
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Vi önskar er en välsmakande måltid!

Är du allergisk mot något?
Fråga vår personal om innehållet i våra rätter
Questions about allergens?
Please ask our staff for information

Förrätter
Vitlöksbröd
Serveras med tzatziki
65 kr

Kantarelltoast
Med färskost och bacon, toppas med hackad persilja
115 kr

Jordärtskockssoppa
Serveras med parmachips och surdegsbröd
115 kr

Räkcocktail
En blandning av sallad tomat ärtor
sparris ägg och räkor
Toppas med gurka citron och dill
Serveras med rostat bröd och en
cognacspetsad Rhode Island dressing
145 kr
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Husets Special
Kvällens Husman/Special
Fråga oss vad som serveras ikväll
135 kr

Frykens Räksmörgås
Thekaka med sallad, majonnäs, 200g handskalade
räkor, ägg, citron, dill samt gurka
175 kr

Pastasallad
Välj mellan Kyckling, räkor, lufttorkad skinka eller quorn
Fina salladsblad blandas med cocktailtomater, rödlök
cottage cheese och vitlök, samt toppas med oliver och
pinjenötter
155 kr

Pasta du Chef
Tagliatelle serveras med en gräddig sås
på oxfilé champinjoner paprika och lök
185 kr
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Huvudrätter
Ost & Baconburgare, 198 g
Serveras med Rustic Fries samt coleslow
198 kr

Panerad Rödspätta
Serveras med Remouladsås kokt
potatis och gröna ärtor
185 kr

Entrecoté
Serveras med kantarellsås och klyftpotatis
329 kr

Vegetariskt/Veganskt
Ost & Kantarellpaj
Serveras med en blandad sallad samt aioli
145 kr

Halloumiburgare
Serveras med sallad, tomat, picklad rödlök,
sötpotatisstrips och aioli
185 kr

Veganska Nuggets /Burgare
Serveras med sallad, tomat, picklad rödlök,
sötpotatisstrips och vegansk aioli
169 kr
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Barnmeny
Köttbullar
Gräddsås, kokt potatis eller
Pommes Frites
95 kr

Pannkakor
Med sylt och grädde
85 kr

Chicken Nuggets
Med Pommes Frites och dressing
115 kr

Barndessert
Glass
med Choklad eller Kolasås
55 kr
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Dessert
Vaniljglass
Serveras med varma hjortron
95 kr

Mintchokladtårta
Med hallonsås och lättvispad grädde
125 kr

Passionscheesecake
125 kr

Frykenstrands Chokladfudge
55 kr
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