
FINA FISKEN 189 :-
Hashbrown våffla, smörslungad spenat,varmrökt lax, pocherat 
lant-ägg, gräslöks hollandaise, färsk riven  pepparrot, citron

BENNY ”EGGS BENEDICT” 159 :-
Ost/potatis wraffle, sallad, stekt blacköskinka, pocherade ägg, 
picklad gurka, hollandaisesås, gräslök

STARKE ADOLF 135 :-
Chilicheese våffla, sallad, tomat, cheddarostsås, chimichurri, 
yoghurtdressing, friterad persilja

DAGOBERTS WRAFFLETOAST 
Cheddarostvåffla, basturökt skinka, coleslaw, syrad 
senap, tomat, picklad gurka, rostad lök

129 :-

LYX SKAGEN
Kavringsvåffla, vår egna skagenröra på handskalade 
räkor & kräftstjärtar, finhackad rödlök, dill, citron

189 :-

Frukostklubben 
Hashbrownvåffla, äggröra, västerbottenost, knaperstekt bacon 
grillad tomat, picklad chili, gräslök 

159 :- FÖR DE LITE YNGRE
KIDS WRAFFLE med ost/skinkvåffla, tomat, cheddarostsås 89 :-
KIDS POTATOWAFFEL FRIES med cheddarostsås     45 :-
KIDS KÖTTBULLAR en klassiker i barnportion       95 :-

SPICY POTATOWAFFEL FRIES 59 :-
Cheddarostsås,  chimichurri, yoghurtdressing,
friterad persilja
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Potatis/cheddarost våffla, rostad sambal & vitlöks-
marinerad kyckling, picklad chili, yoghurt dressing, 
koriander, lime, rostat sesamfrö

169 :-

Spenat/sötpotatisvåffla, citron & vinägrettslungad sallad,
grön hummus, vegansk fetaost, rostad beta, ärtskott

159 :-

ROCK-RAGGE
Raggmunksvåffla, svenskt alspånsrökt sidfläsk,
rårörda lingon, brynt smör, friterad persilja

159 :-

Skogens guld 175 :-
Västerbottenost våffla, smörstekta kantareller, rårörda 
lingon, crèmefraiche, friterad persilja, svartpeppar
Serveras under säsong.

EN KLASSIKER 159 :-
Älskade köttbullar serveras med gräddsås, smörslungad 
potatis, pressgurka & rårörda lingon. 
100% nötkött, gluten- & äggfri.

149 :-
Citrondressad grönkål/rostad beta, ekologiska durrakorn, grön 
bönhummus, vegansk fetaost, rostade sesamfrön, ärtskott,
honungsmelon

Tant Gröns sallad 

Går även att få: Veg, ovo veg eller vegansk

Går även att få: Veg eller ovo veg

Går även att få: Veg, ovo veg eller vegansk

Alltid vegansk

Går även att få: Ovo veg

Går även att få: Veg, ovo veg eller vegansk

Går även att få: Veg, ovo veg eller vegansk

Går även att få: Ovo veg

MATVÅFFLOR

ALLERGENER? FRÅGA PERSONALEN

VI HAR VÅFFLOR  

FÖR ALLA!

Äggfria, Glutenfria, 

Mjölkproteinfria,

Veganska


