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    À la Carte meny 
Förrätter 
Toast Skagen     98:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra. Serveras på  
krispigt toastbröd. 
(Kan fås som större portion 169 :-) 
 
 
Älgcarpaccio    125:- 
Serveras med lingonchutney & syrade kantareller. (N) 
 

 
Pumpasoppa    85:- 
Serveras med Smördegspinne (G+L) 
(kan även fås som större portion 125:-) 
 
 
Vitlöksbröd     59:- 

 

Huvudrätter 
Vildsvinsfilé     205:- 
Serveras med en kaneldoftande svartvinbärssky, rotfruktsgratäng  
& lingonchutney (L) 
 

 
Fläskfilè      169:- 
Serveras med hemslagen bearnaise samt steakhouse fries &  
vitlöksbakad tomat. (Ä+L) 
 
 
Oxfile      289:- 
Svensk oxfilè från Karelius med Rödvinssmör rotfruktsgratäng &  
vitlöksbakad tomat (L) 
       
 
 

http://www.sankt-olof.se/
mailto:info@sankt-olof.se


 

Tel. 0280-550 60 Hemsida: www.sankt-olof.se E-post. info@sankt-olof.se Facebook: Sankt Olof´s Hotell 
&Krog 
 

 
Sankt Olofs Hamburgare   179:- 
200gr. Angusburgare   
Serveras med sallad, gurka, tomat hemgjord dressing, cheddarost,  
bacon, fries och cheddar dipp. (G+L+Ä) 
 

 
Halloumi Burgare    179:- 
Serveras med sallad, gurka, tomat karamelliserad lök, fries och  
cheddardipp (G+L+Ä) 
 

 
Röding        219:- 
Serveras med vitvinssås, bakad fänkål & dillslungad potatis (L) 
 
  

Kycklingfilé    159:- 
Serveras på en bädd av färsk gräddig pappardellepasta med  
pesto, toppat med baconströssel. (L+G+Ä+N) 
 

 

Desserter 

Pecannötpaj    98:- 
En himmelskt god paj med seg kola, pecan och jordnötter.  
Serveras med vaniljglass & grädde. (L+G+N) 
 
 
Äppelkompott   79:- 
Serveras med kardemummaglass & kanelcrunch 
(L+Ä+(G)) 
 
 
Chokladkaka   98:- 
På en hallonspegel med gädde (G+L+Ä) 
 
 
 
Tryffel (L)   35:- 
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Barnmeny  

Endast för barn 3-12år 
 
 
Toast Skagen    55:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra 
Serveras på krispigt toastbröd. (G+Ä) 
 
Fläskfilé     85:- 
Serveras med bearnaise och fries (G+Ä) 
 
Hamburgare    59:- 
Med dressing, sallad, gurka och tomat 
serveras med fries (G+Ä) 
 
Pannkaka     59:- 
Serveras med vispad grädde och sylt (G+L+Ä) 

Kyckling    69:- 
Med gräddig papardellepasta med pesto och baconströssel (G+L+Ä+N)    

 
 
För små gottegrisar  
3-12 år 
 
Vaniljglass   25:- 
Serveras med kolasås och strössel 
 

För vuxna smågrisar 59:- 

 

 

 

 

Allergener: L=laktos, G=gluten, Ä=ägg, N=nötter 
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