
 

BURGMEISTER…………………………………………….94:- 
Högrevsburgare 150 gr.	 	 	 	 	 	 	 	    

MALMBURGARE…………………………………………108:- 
Högrevsburgare 150 gr. toppad med bacon och holmens egengjorda BBQ-sauce. 

TIVEDSBURGARE……………………………………….142:- 
Dubbla högrevsburgare 300 gr. toppad med grillad rökt skinka och ost. 

NÄRKING………………………………………………….112:- 
Högrevsburgare 150 gr. med sting i med jalapeno och holmens egengjorda salsa. 

SYDARE……………………………………………………116:- 
Högrevsburgare 150 gr. med grillad ananas, bacon och holmens BBQ-sauce. 

GRÖNÖN…………………………………………………….94:- 
Dubbla halloumiburgare 150 gr. 

EN VANLIG HAMBURGARE……………………………53:- 
Hamburgare 90 gr. 

Alla hamburgare serveras med sallad, tomat, gurka, rödlök, ketchup, senap, dressing 
och surdegsbröd.	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Extra ost +8:- 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        Extra bacon +9:- 

BASE CAMP GROQUE MONSIEUR…………………..53:- 
Grillad macka på surdeg med rökt skinka, ost, smör och senap.  
Pommes passar perfekt till !  

KÖRVEN 
Grillkorv med bröd, senap, ketchup och rostad lök………………………………………….28:- 
Dagens tjockkorv med bröd, senap, ketchup och rostad lök……………………………..42:- 
Vegokorv med bröd, senap, ketchup och rostad lök…………………………………………28:- 

MENY UTEKÖKET



PÅ SIDAN 
Pommes frites……………………………………………………………………………………………..26:- 
Friterade lökringar…..…………………………………………………………………………………..28:- 
Holmens BBQ-sauce……………………………………………………………………………………..10:- 

OSTMACKA…………………………………………………38:- 
Ost, smör, sallad, tomat på surdegsbröd. 

OST- & SKINKMACKA…………………………………..46:- 
Rökt skinka, ost, smör, sallad, tomat på surdegsbröd. 

GULASCH……………………………………………………89:- 
Gulasch med gräddfil och grillat surdegsbröd. 

SÖTT & GOTT 
Kanelbulle……………………………………………………………………………………………………18:- 
Smulpaj med vaniljsås……………………………………………………………………….………….45:- 
Muffins……………………………………………………………………………………………….……..…35:- 
Chokladboll……………………………………………………………………………………………….…29:- 
Olika glassar från SIA-Glass 

DRYCK 
Kaffe & te…………………………………………………………………………………………………….20:- 
Läsk och vatten……………………………………………………………………………………………20:- 
Festis……………………………………………………………………………………………………..…..15:- 
Alkoholfri öl…………………………………………………………………………………………………35:- 

ÖL 
Brooklyn Lager 33 cl………………………………………………………………………………….…58:- 
Brooklyn IPA 33 cl………………………………………………………………………………………..78:- 
Mariestads 50 cl…………………………………………………………………………………………..68:- 

VIN 
Rött & vitt, glas………………………………………………………………………………..……….…74:- 
Rött & vitt, flaska……………………………………………………………………………………….296:- 
Rosé, glas……………………………………………………………………………………………………78:- 
Rosé, flaska……………………………………………………………………………………………….312:- 
Cava, glas……………………………………………………………………………………………………68:- 
Cava, flaska……………………………………………………………………………………………….272:- 



24 HOUR MEALS………………………………………….69:- 
Vill du ha lite extra ”outdoorkänsla” på måltiden? Då kan du få goda fältmåltider att 
laga själv i värmepåse vid bordet. 

Tuna Chili pasta 
Vegetarian Bean Pasta 
Pasta Bolognese 
Chicken Masala With Rice 
Chili Sin Carne With Kidney Beans 
Swedish Meatballs With Creamy Potatoes 

TIPS! Ta med fältmåltiden på utflykten! 

FRUKOST……………………………………………….…100:- 
Frukostpåse:  
Surdegsbröd, knäckebröd, smör, ost, skinka, ägg, flingor/müsli, filmjölk, juice, 
pulverkaffe, te, socker mjölk och termos med varmt vatten. 

Frukostpåse a la 24 Hour Meals:  
Välj mellan ”Crunchy Granola With Apple and Cinnamon” eller ”Oat Porridge With 
Mango and Coconut” pulverkaffe, te, socker mjölk och termos med varmt vatten. 

OBS! Frukost förbeställs och hämtas ut i receptionen innan stängning. 

LUNCHPÅSE / MIDDAGSPAKET OUTDOOR……..89:- 
Lunch/middag:  
Välj en god fältmåltid från 24 Hour Meals och värm i värmepåse. Valfri alkoholfri 
dryck, smör och bröd ingår. 

PICKNICK…………………………………………………127:- 
Picknickpåse: 
Stekt ägg och skinkmacka med smör på surdegsbröd. Valfri alkoholfri dryck, 
kanelbulle, pulverkaffe, te, socker, mjölk och termos med varmt vatten ingår. 

OBS! Förbeställs och hämtas ut i receptionen innan stängning, (samt retur av termos 
samma dag eller dagen efter). 


