Villan Rekommenderar!
Tre Rätters - Meny 1 // 319 kr
Förrätt: Toast skagen
Huvudrätt: Halstradröding
Efterrätt: Hallonmarängtartlette

Tre Rätters - Meny 2 // 319 kr
Förrätt: Vitlöksbröd med tzatziki
Huvudrätt: Fläskfilémedaljonger
Efterrätt: Chokladmascarpone

Förrätter

Barnmeny:

Vitlöksbröd Med Tzatziki 59 kr

Pannkakor med sylt och grädde 59 kr

Liten Grekisk Sallad 79 kr

Närproducerad grillkorv med pommesfrites 69 kr

En äkta grekisk sommarklassiker.

Villans Toast Skagen 89 kr

En riktig svensk sommarklassiker på vårt vis!

Räklåda 109 kr

Ishavsräkor serveras med bröd och aioli.

Klassisk Löjromstoast 148 kr

Som bryns i smör cremé fraiche, syltad rödlök, citronklyfta, toppad med kalixlöjrom.

Stekt gös med färskpotatis 89 kr

Desserter
Hallonmarängtartlette 85 kr

En mördegstartlette fylld med hallonkräm, toppad med italiensk maräng.

Chokladmascarpone 89 kr

I glas med chokladbotten, toppad med mandelbiskvi och chokladflarn.

Varmrätter
Grekisk Sallad 159 kr

En somrig sallad med färsk mynta, röd lök, sommartomater, gurka, kalamataoliver
och äkta grekisk fetaost.

Souvlaki 179 kr

Fläskfiléspett serveras med tzatziki, grekisk sallad och gourmet pommesfrites.

Villans Fläskfilémedaljonger 199 kr

Serveras med gourmet pommesfrites, örtstekta primörer, hemslagen bearnaise,
rödvinsky, grön sparris toppad med kräftstjärtar.

New York Strip (Ryggbiff) 219 kr

Serveras med aromsmör, rödvinsky, örtstekta primörer, rostade babymorötter
och en krämig potatisgratäng.

Stekt Gös 209 kr

Crema Catalana 95 kr

En kräm med inslag av vanilj och kanel med ett bränt lager av cassonadesocker
och sotad vanilj stång.

Från Utebistron
Grekisk Sallad 159 kr
En äkta grekisk sommarklassiker.

New York Strip (Ryggbiff) 219 kr

Grillad ryggbiff med aromsmör, grillad tomathalva, ölstekt lök
och gourmet pommesfrites.

Villans Räkfrossa 269 kr

Serveras med färskpotatis, kallslagen aioli, romsås och rostat bröd.
Ät så mycket du vill!

Serveras med färskpotatis, kallslagen aioli, ugnsbakade grön sparris och babymorötter,
toppad med pancettarostade gula tomater.

Vilken Hamburgare är du?

Halstrad Vätternröding 218 kr

- Alla våra hambugare är gjorda på en perfekt balanserad blandning
av oxbringa - och högrevsfärs à 200 g -

Serveras med färskpotatis, ugnsbakade sparris och babymorötter, grön ärthummus
toppad med dillolja.

Villans Räkfrossa 269 kr

Serveras med färskpotatis, kallslagen aioli, romsås och rostat bröd.
Ät så mycket du vill!

CHEESELOVERS 145 kr

Philladelphiadressing, ölstekt lök, grillad bifftomat, sommarsallad, mozzarella,
kryddost och cheddarost.

HOTLOVERS 145 kr

Avokadodressing, ölstekt lök, grillad bifftomat, sommarsallad, stark chipotlesås
och kryddost.

MEATLOVERS 145 kr

Boka bord: 0490-25 80 31
info@skargardsvillanvastervik.se

Röd coleslawdressing, ölstekt lök, grillad bifftomat, sommarsallad
och cheddarost.

-Våra hamburgare serveras på en brioche-bun
med tillbehören farm frites och picklad gurka-

