
gron i brod 149 kr

149 kr

Vegetarisk: The Barns friterade Filliostus, smörstekt svamp,  
Alfreds picklade kantareller, vitlök- & timjanmajjo

Lönnsirapsbacon 20 kr
Sivans prästost lagrad i 18 mån   20 kr
Extra kött   75 kr

sott ar gott

lunch i ladan

varfor lunch?
n hamburgarlunch är egentligen 
inget att ifrågasätta, men låt oss 
ändå reda ut begreppet i allmän-
het. Ordet lunch är en förkortning 

av engelskans luncheon, som i sin tur är spun-
net ur två ord: lunch som betyder bröd- eller 
oststycke och nuncheon som är ett gammalt en-
gelskt ord för en lätt måltid. 

I det gamla bondesamhället var middag 

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

25 krKaffe och kaka – egenrostat och hembakat
Är du på språng? Vi har take away-kaffe

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

Somliga dagar smakar en viss dryck lite extra 
bra. Känner du för en svalkande, bubblande och 
skummande dryck till din lunch? Skål. Här är ett 
urval av våra öl.

Fat 47 cl
Pripps Blå 78 kr 
Brooklyn Lager 82 kr
Brooklyn IPA 89 kr

Flaska & burk
Carlsberg Hof 60 kr (2 för 120 kr)
Carnegie Jack IPA 85 kr
Beerbliotek IPA 96 kr
Beerbliotek APA 96 kr
Beerbliotek M.O.C NEIPA 98 kr
O/O Bruks Bitter 105 kr
O/O Evergreen IPA 98 kr
Qvänum Mat & Malm, 109 kr
Gustavs Pilsner                                                   
Qvänum Mat & Malm, 96 kr
Helgas Hembryggd
The Barns Gårdsöl (IPA) 96 kr
The Barns Skördeöl (lager)  96 kr

Annan dryck finns givetvis – både svag och stark.

DET AR JU GOTT!
rod i brod
Vegansk: Rödbetsbiff från Röda Sten, romansallad, picklad rödlök, 
friterad schalottenlök, tryffelmajjo

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

svinet
Lönnsirapsbacon, BBQ glaze, picklad rödlök, majjo

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

149 kr

149 kr

149 kr

add on?


