Glass

Fika
Strandstugans kaffe med dopp

62 kr

Smulpaj med NoraGlass			

44 kr

Klassiker här på kaféet ända sedan starten 1946: Ett riktigt
kafferep med minst tre sorters hembakt och vårt goda kaffe
eller te med påtår.

t!
Nyhe

Paj från vårt egna bageri med frukt eller bär, serverad i rånskål
med en generös klick NoraGlass.

Rabarberdrömmen		

76 kr

Supersvissen		

74 kr

Kolagömman		

65 kr

Jubileumsbägaren 		

55 kr

Bella Bofink		

35 kr

Stor rånkorg med NoraGlass och en underbart lyxig rabarbersylt från Färna Odlingar. Därtill en rejäl klick vispgrädde,
jordgubbsströssel och chokladfyllda kexpinnar.
En riktigt stor portion med NoraGlass, vispgrädde, maränger,
noisettesås, hackade hasselnötter och kexpinnar.

Dagens Special				Dagspris
Överraskning från bageriet, fråga vår personal om dagens
erbjudande.

En stor våffla med NoraGlass i dagens tre smaker, salt kolasås,
salta jordnötter, vispgrädde och chokladsås samt kexpinnar.

Mat

Vår klassiska rånkorg med NoraGlass och vispgrädde, samt
toppingsås och ett knaprigt kex.

Räklyckan					94 kr
En frestande smörgås på hembakat ljust surdegsbröd där ett
berg av härliga handskalade räkor trängs med ägg, majonnäs,
dill, gurka och citron.

t!
Nyhe

För alla små: en barnbägare med NoraGlass och färgglatt strössel,
ett par nonstop och några roliga kex. Rena pippin, alltså!

Sommarsalladen				80 kr

Härligt mättande sallad med kokt rödbeta, vitlöks- och
persiljedoftande ekologiskt matvete, svarta bönor, sallad, gurka
och paprika, serverad med dressing och vårt härliga hembakta
fröknäcke.

Lyxiga

vorit!
ad fa
r
e
t
a
Laxmackan			
Uppd

78 kr

Ett välsmakande smörrebröd med varmrökt och kallrökt lax på
ett mörkare rågbröd. Serveras med romsås, salladsgrönsaker
och citron.

Pannkakor

Serveras med NoraGlass och
			
sylt eller chokladsås
			

barnportion (2 st)
stor portion (3 st)

Smörgås med ost och skinka		

45 kr
55 kr
42 kr

Klassisk macka på tekaka med smakrik ost och svensk rökt
skinka, toppad med dagens grönsaker.

Dryck

är
kaffe
Vårt märkt!
e
rättvis

Kaffe/Te			25 kr
Nora Äppeldricka		
22 kr
Nora Lättöl			
25 kr
Läsk				18 kr
Festis eller saft		
10 kr
NoraGlass innehåller laktos och socker men inget tillsatt ägg, gluten eller gelatin.
Laktosfri sorbet och sockerfri glass finns, samt glutenfria våffelstrutar. Fika, smörgåsar
eller sallad kan serveras glutenfria, laktos- eller mjölkfria och det finns även sockerfri
småkaka. Spår av nötter, mjölk, vetemjöl, soja m m kan dock alltid finnas.
Berätta för vår personal vad du behöver så hjälper vid dig!

