MENY

BARMENY

Måndag - Söndag kl 16-22

IKEA HOTELL KLASSIKER
Ceasarsallad – 150kr
Sallad med kycklinglårfilé, ägg, knaperstekt bacon, rödlök,
ceasardressing, krutonger och Parmigiano Reggiano.
Går även att få som vegetarisk.
Hotellets köttbullar – 100kr
Serveras med potatispuré, gräddsås, inlagd gurka och lingon.
Hotellets hamburgare De luxe – 175kr
180 g nötfärsburgare från Skärshult gård, sallad, tomat,
rökt cheddar, bacon, chipotle glaze, picklad och
rostad lök. Serveras med dragondipp.
Hotellets Portabelloburgare – 150kr
Pankofriterad portabellosvamp, sallad, tomat, örtcreme,
picklad och rostad lök. Serveras med dragondipp.
Välj mellan briochebröd eller salladswrap till din burgare.
Liten sallad eller pommes frites ingår.
Vi steker din hamburgare well done.
Byt till sötpotatispommes frites (+20 kr)

BARNMENY
För barn upp till 12 år.
Hotellets köttbullar – 50kr
Hotellets hamburgare De luxe – 85kr
Hotellets Portabello burgare – 70kr

TILLVAL
Pommes frites – 20kr
Sötpotatispommes frites – 30kr
Aioli – 15kr
Liten sallad – 25kr
Sallad med picklad rödlök, cocktailtomat,
Parmigiano Reggiano och balsamicosirap.

A LA CARTE

Måndag - Söndag kl 17-21

FÖRRÄTTER
Kropppkakor – 80kr
Stekta och fyllda med svamp. Serveras med spenat och äpple,
lingon och brynt smör.
Hotellets Ceviche – 90kr
Ceviche på lax, torsk och räkor med äpple, salladslök, honungsmelon,
rädisa, pepparrot och majonnäs.
Isterband – 85kr
Närproducerat lättrökt isterband med dillstuvad spetskål
och rödbetskräm.

VARMRÄTTER
Saltbakade betor – 180kr
Serveras med krispig potatis, getost, morot,
picklade sommargrönsaker och karamelliserad lökkräm.
Gösfilé – 250kr
Smörstekt gösfilé från Hjälmaren. Serveras med örtslungad färskpotatis,
gräddkokt svamp, grön sparris, rökt fläsk och chips på Västerbottenost.
Entrecote – 260kr
Närproducerad. Serveras med pommes frites, rödvinsreduktion,
semitorkad tomat och örtsmör.

EFTERRÄTTER
Rabarber på 3 vis – 80kr
Serveras med jordgubbe och dragonmaräng.
Chokladtryffelterrin – 80kr
Smaksatt med havsalt, chili och cognac. Serveras med svartvinbärsorbet,
limekräm, rostade hasselnötter och hallon.
Glass
Säsongens smaker. Serveras med jordgubbar.
1 kula
40kr
2 kulor
65kr
3 kulor
85kr

DRYCK
Måndag - Torsdag 16:00-22:00 Fredag - Söndag 16.00-23.00

FATÖL

RÖTT VIN

Nils Oscar India Ale 5,3% – 75kr
IPA i brittisk stil med amerikanska humlesorter som
bjuder på en arom med drag av härliga, tropiska frukter.

Zensa – 76kr glas / 310kr flaska
Nero d’Avola. Mjuk och silkeslen smak med kryddiga
toner av svartpeppar, choklad, vilda bär och vanilj.

Nils-Oskar Lager 5,3% – 65kr
Välbalanserat och fylligt, ljust lageröl. Ölen är bryggt
med fyra sorters malt och tre sorters humle.

Piedra Negra – 80kr glas / 345kr flaska
Malbec. Fyllig smak av röda bär.
Lång eftersmak med toner av kaffe.

ÖL
IKEA Lager 4,7% – 65kr
En lager med en rund smak och en balanserad bitterhet.
Småland Pale Ale 5% – 70kr
Humlearomatisk smak med friska inslag av citrus och
passionsfrukt. Gjord på unikt småländskt vis på en gård
i Småland precis utanför Älmhult.
En redig APA 5,2% – 70kr
En frisk, fräsch, smakrik klassisk Amerikansk Pale Ale
(APA). Bryggs i Braås, Växjö, Småland.
Carlsberg hof 4,2% – 65kr
Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd och honung.
Eriksberg 5,3%, 50cl – 70kr
Ljus lager. Lätt brödig smak med medelstor beska och
liten citruston.
Staropramen Dark 4,4% – 65kr
Frisk smak, lättdrucken för att vara så mörk, med medelstor beska, liten sötma och brända toner.

CIDER

VITT VIN
Zensa – 76kr glas / 310kr flaska
Fiano. Smakrik och aromatisk med inslag av citrus
och mogen tropisk frukt.
Terres Fumées – 80kr glas / 345kr flaska
Sauvignon Blanc 20%, Terret 80%. Torr och frisk
med inslag av grapefrukt.
Chateau Ste Michelle – 105kr glas / 420kr flaska
Chardonnay. Vinets doft är fruktig med fatkaraktär
och med inslag av tropisk frukt, smör, aprikos, vanilj
och grapefrukt. Smaken är torr, fruktig, balanserad
med fatkaraktär och inslag av gula äpplen, nötter,
tropisk frukt och citrus.

ROSÉ VIN

Somersby Äppel 4,5% – 60kr
En uppfriskande ekologisk äppelcider med gnistrande
bubblor. Tydlig fruktig smak av solmogna röda äpplen.

Stork’s tower – 76kr glas / 310kr flaska
Tempranillo, Shiraz. Vinet har en behaglig doft av
jordgubbar och körsbär med ett lätt inslag av lite
sötare toner.

Somersby Päron 4,5% – 60kr
Frisk och fräsch cider med tydlig krispighet och naturlig
smak av mogna päron.

MOUSSERANDE VINER

Somersby Rosé 4,5% – 60kr
Bärig, söt smak med inslag av krusbär, rönnbär, äpplen
och röda vinbär.

ALKOHOLFRITT – 28kr flaska
Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up

WATER
Vårt lokala vatten smakar friskt och gott.
Vi har bara adderat lite bubblor.
© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Big Easy – 110kr glas / 450kr flaska
Shiraz 60%, Cabernet Sauvignon 20%, Cinsault 7%,
Grenache 5%, Viognier 5%, Mourvèdre 3%
Ungdomlig, fruktig doft med inslag av mörka och
röda bär, rostade fat och peppar.

Kolsyrat vatten 50cl – 25kr
Kolsyrat vatten 75cl – 30kr

Il Silvestre – 80kr glas
Elegant och len med inslag av äppel och frukt.
Balanserad syra och lätta bubblor.
Celebrandum Cava Brut – 395kr flaska
Xarel-lo 40%, Macabeo 40%, Parellada 20%. Fruktig doft
med inslag av citrus, gröna äpplen, örter och rostat bröd.
André Clouet Brut – 760kr flaska
Pinot Noir. Doften är rik och generös med fin nötighet
och mineralton. Smakrikt med en härlig balans,
frisk syra, fräsch frukt och inslag av vinteräpplen,
nötter, cider, citrus, päron, mineral och brödighet.

DRINKAR
Fråga gärna om vårt utbud

