lunch i ladan
Alla burgare inkluderar pommes frites med Sivans herrgårdsost
och gräslök samt tryffelmajjo. Hellre sötpotatis-pommes? + 10 kr.
Vi serverar vårt kött medium. Om annat önskas, säg till när du beställer.

månadens

139 kr

Varje månad så kör vi en ny lunchburgare hos oss. Kika på
tavlan eller snacka med personalen om vad vi kör just idag!

prasten

139 kr

Sivans prästost lagrad i 18 månader, karamelliserad lök,
rostad lök, saltgurka, dijonnaise

svinet

139 kr

Lönnsirapsbacon, BBQ glaze, picklad rödlök och majjo

gron i brod

139 kr

Vegetarisk: The Barns friterade Filliostus, grillad kål,
chunky tomatolja, rostad majs, rökt tomatmajjo

orange i brod

139 kr

Vegansk: Sötpotatis- och morotsbiff från Röda Sten, hummus på gula
ärtor, morot och persilja, inlagda hyvlade morötter, grillad lök, persilja

add on?
fish ’n’ chips

Lönnsirapsbacon
Sivans prästost lagrad i 18 mån
Extra kött

15 kr
15 kr
70 kr

139 kr

Fish ’n’ chips på friterad bifångst, sallad på fläder, gurka och dill,
vinägerkokt knipplök, flädertartar

varfor lunch?
n hamburgarlunch är egentligen
inget att ifrågasätta, men låt oss
ändå reda ut begreppet i allmänhet. Ordet lunch är en förkortning
av engelskans luncheon, som i sin tur är spunnet ur två ord: lunch som betyder bröd- eller
oststycke och nuncheon som är ett gammalt engelskt ord för en lätt måltid.
I det gamla bondesamhället var middag

det ar ju fredag!
På denna ljuvliga veckodag smakar en viss dryck
lite extra bra. Känner du för en svalkande, bubblande och skummande fredagslunch? Här är ett
urval av våra öl.

sott ar gott
Kaffe och kaka – egenrostat och hembakat.
Är du på språng? Vi har take away-kaffe.

en tidsangivelse för mitt på dagen, tillika
benämningen för måltiden man åt då. Det var
först under sent 1800-tal, under industrisamhällets framväxt, som den varma huvudmåltiden hos många familjer flyttades fram till
kvällen. Allt eftersom vårt tjänstesamhälle tog
sig, och såväl personalmatsalar som lunchserveringar blev vanligare, fick måltiden mitt på
dagen sin nya benämning – lunch.

20 kr

Carlsberg Hof
50 kr (2 för 100 kr)
The Barns Skördeöl (lager)
89 kr
The Barns Gårdsöl (IPA)
89 kr
Brooklyn Special Effects 0,4%
49 kr
The Barns Laduöl (Folkis) 2,8%
59 kr
Annan dryck finns givetvis – både svag och stark.

lunch
menu
hamburgers
All our burgers are served with French fries, topped with Sivan’s Manorhouse cheese,
chives and truffle mayo. Prefer sweet potato fries? + 10 SEK
We serve our meat medium done. If you wish it any other way, let us know when you order.

burger of
the month

139 SEK

Every month we offer a special lunch burger. Take a look at the menu
board or ask us which one’s burger of the month!

prasten

139 SEK

Sivan’s ”priest cheese” aged for 18 months, caramelized onion,
roasted onion, pickles, dijonnaise

svinet

139 SEK

Maple syrup bacon, BBQ glaze, pickled red onion, mayo

green in a bun

139 SEK

Vegetarian: The Barns’ deep-fried Filliostus, grilled kale,
chunky tomato oil, roasted corn, smoked tomato mayo

orange in a bun

139 SEK

Coffee and cookie – roasted by da Matteo, baked by us.
In a hurry? We’ve got take away coffee!

Vegan: Sweet potato and carrot patty from Röda Sten, hummus
made of yellow peas, carrot and parsley, pickled planed carrot,
grilled onion, parsley

add on?

Maple syrup bacon
Sivan’s ”priest cheese”
aged for 18 months
Extra meat

sweets are sweet

15 SEK
15 SEK
70 SEK

IT’S FRIDAY!
On this lovely weekday a certain beverage is extra
tasty. Would you like a cooling, bubbling, foaming Friday lunch? Here’s a selection of our beers.

fish ’n’ chips

Fish ’n’ chips on deep-fried bycatch, salad on elder, cucumber and
dill, spring onion boiled in vinegar, elder tartar

139 SEK

20 SEK

Carlsberg Hof
50 SEK (2 for 100 SEK)
The Barns Skördeöl (lager)
89 SEK
The Barns Gårdsöl (IPA)
89 SEK
Brooklyn Special Effects 0,4%
49 SEK
The Barns Laduöl 2,8%
59 SEK
We have other types of beverages as well
– don’t hesitate to ask!

