
Sommarkänsla!

Gästgivaregårdens Grill

- Bacon & Cheddarostfylld Nötfärsbiff
Smaksatt efter eget recept för att passa 

säsongens BBQ-kvällar

265:-
Per Person

-Nu närmar vi oss grillsäsongen och vad passar väl bättre än en riktigt genuin Grillbuffé. I det 
här upplägget väljer ni själva era tillbehör av sallader och såser. Vi ugnsrostar  även potatisen 
för att få fram en mer smakrik potatis. Givetvis serverar vi allt i vårt hembakade bröd. 
Grillkänsla!

Mellan Grillen
Gastgivaregarden Ljungby
.. .

Gilla Grilla!

Sallad
- Caesarsallad av krispig Romansallad

Slungad i klassisk Caesardressing

Såser

- CheddarostcrèmeKlyftpotatis
- Salt & Chilirostad klyftpotatis

Vi grillar sommarens fisk, kött och 
grönsaker.

Ni väljer själva era tillbehör från 
buffén av sallad, grönsaker, potatis 
och såser.

Till detta har vi bakat en Foccacia
skuren för att passa hamburgaren 
eller något annat gott att fylla det 
med……..

- Plocksallad av isberg och lollorosso

- Tomat & Rödlökssallad

- Picklad Gurka

- Rökig BBQ-sås

- Het tomatsalsa

- Cole-Slaw
- Kokos & Limemarinerat Laxspett

- Hickorygrillad Fläskfilé i
rökig ingefärs & honungsglace

- Chipotlegrillad Majskolv

GRILLBUFFE

-Chipotlegrillad Majskolv

Barn upp till 12 år 
äter Grillbuffén 
för 10kr/år.....

Desserten
Be gärna Vår 
Servispersonal
rekommendera 
kvällens 
Sommardessert
………………

-Mango & Jalapeñogrillat Laxfilé-
spett glaserat med kokos & lime

-Gästgivarn’s Bacon & 
Cheddarostfyllda Kastebergare
Smaksatt efter eget recept för att passa 
säsongens BBQ-kvällar

-Hickorygrillad Kycklingfilé i het  
chili, ingefärs & honungsglace

-Grillade korta Kamben Efter-
bräserade i rökig BBQ-sås

-Kryddstark Chorizo Louisiana Hot - Caesarsallad
av spröd Romansallad
Slungad i Caesardressing  

- Slaw på färsk sommarkål, 
och picklade primörer.

- -Tärnad tomat, mango
& koriandersalsa

- Krämig, klassisk 
Färskpotatissallad

- Krispig Saltgurka

- Provencalerostad Gårds-
potatis smaksatt med 
kryddörter och rökig chili 

- Cheddarostcrème
- Tzatziki
- Bearnaisesauce
- Rökig BBQ Blues Sauce

-Tussock Jumper Malbec, rött vin
…………..………………365Kr flaska
Smakrikt fylligt vin med mörk frukt, 
balanserad strävhet och fattoner. Lång 
eftersmak. 100% av vinet lagras 6 månader 
på franska och amerikanska 225 liters ekfat.

- Nybakad Focaccia toppad 
med körsbärstomater,havs-
salt och sommarens örter.

-Ört & vitlöksgrillade Medelhavs-
grönsaker


