Restaurang
Fryken

Restaurangen är öppen mellan
17.00-21.00
Men reservation för ändring

Vi önskar er en trevlig och välsmakande måltid!

Förrätter
Vitlöksbröd
Serveras med olivtapande

65 kr

Tomatsoppa
Serveras kall med getostkräm och parmesansticks

105 kr

Viltrulle
Serveras med trattkantarellchutney från grannbyn Gräsmark
samt några syrliga lingon

115 kr

Gravad Lax
Från Vänern toppas med örtolja och riven västerbottenost
till det ett lokalt bakat surdegsbröd

135 kr

Husets Special
Frykens Räksmörgås

– Går att få gluten/laktosfri

Thekaka med sallad, majonäs, 200g handskalade räkor,

ägg, citron, dill samt gurka

155 kr

Sommarsallad - Glutenfri
Härlig blandning av sallad, jordgubbar, kyckling, bacon, ädelost

samt rostade frön, serveras med en balsamvinägerdressing

165 kr

Från Farmors kök
Dillkött
Klassiskt långkok på kalvhögrev

Serveras med färskpotatis och herrgårdsgrönsaker

155 kr

Oxpytt
Frykenstrands egengjorda lyxiga pytt i panna
med stekt ägg och tärnade rödbetor

155 kr

Desserter
Mårbackakaka-

Glutenfri (spår kan förekomma) innehåller mandel

Bakad på skrädmjöl från Stöpafors
Serveras med råröda lingon och lättvispad grädde

Glass

95 kr

- Går att få laktosfri / vegansk

Vaniljglass med färska jordgubbar

95 kr

Pannacotta
Fläderpannakotta med limemarinerade bär

95 kr

Choklad
3 bitar av Frykenstrands chokladfudge med några sommarbär

55 kr

Osttallrik
Bavaria blue, taleggio och vit capri serveras med kex, päron,
fikonmarmelad och Frykenstrands whiskeylingon

135 kr

Vegetarisk / Vegansk
Lasange -

Vegansk

145 kr

Serveras med en sallad

Bakad potatis

- Vegansk

Bakad sötpotatis serveras med cashewröra, timjanstekta champinjoner,

165 kr

oliver och sallad

Halloumiburgare
Serveras med sallad, tomat, picklad rödlök,

169 kr

sötpotatisstrips och vegansk aioli

Falafelburgare

- Vegansk

Serveras med sallad, tomat, picklad rödlök,

sötpotatisstrips och vegansk aioli

169 kr

Barnmeny
Grillkorv med pommes strips

75 kr

Pannkaka med sylt och grädde

75 kr

Chicken Nuggets med pommes strips

95 kr

Barndessert
Glass med strössel och choklad- eller kolasås

För barn upp till 12 år

45 kr

Huvudrätter
Klassisk burgare, 198g

– Går att få gluten/laktosfri

Högrevsburgare med sallad, tomat, picklad rödlök,
hamburgerdressing, pommes strips och aioli

Röding

198 kr

- Glutenfri

Halstrad Rödingfilé serveras med Sandefjordsås,
färskpotatis och sparris

Oxfilé -

235 kr

Glutenfri

200 g svensk oxfilé serveras tillsammans med trepepparsås
på portvin samt råstekt potatis och rotfrukter

329 kr

