
Ett Vällagat resmål på resan...

FÖRMIDDAG & 
EFTERMIDDAGSFIKA.

Kaffe med vår egen fralla fylld 
med ost & skinka ..................85kr

Kaffe med nybakad Kanelbulle 
och  småkaka .........................85kr

Kaffe med klassisk Räksmörgås 
av handskalade räkor på Tekaka 
......................................................205kr

BUSSMENY 2023

Gästgivaregården Ljungby och
Ljungby Gamla Torg är alltid ett passande tillfälle för
rast då miljön både inne och ute är en upplevelse i sig.
Här känner man historiens vingslag slå samtidigt som
man kan vandra runt bland Ljungbys äldsta hus, se konst, 
besöka museum, hantverkare och äta vällagad mat i
ett äkta gästgiveri byggt år 1820.

5 min från E4.an vid
Ljungbys enda Trafikljus.

FÖR BOKNING RING:

www.gastgivaregarden.org

0372/12750

busSLUNCHen. 

KalvWallenbergare av dubbel-
mald kalvfärs serveras med 
brynt smör, potatispuré samt 
spröda gröna ärtor och rårörda 
lingon..................225kr

Ört & citronbakad Torskrygg 
serveras med havskräftgrädd-
sky, puré av potatis & 
palsternacka samt smörsvängda 
trädgårdsgrönsaker och rostad 
citron..................225kr Rotfruktsbräserad Slottsstek på 

klassiskt vis av nötfransyska 
serveras med gräddsås, dillkokt 
potatis samt smörsvänga morötter 
& sockerärtor, inlagd pressgurka 
och svart vinbärsgelé......225kr

Stekt panerad Fläskschnitzel
”Cordon Bleu”fylld med cheddarost 
och rökt skinka serveras med råstekt 
klyftpotatis, rödvinssky, ugnsrostad 
haricotsverts samt vispat kaprissmör 
och grillad citron........225kr

Varmt Välkomna!
Christian Hallberg
Gästgivare i Ljungby.

I ovanstående menyer ingår:
Smör, hembakat bröd, sallad, 
lättöl/mineralvatten samt kaffe
och chokladpralin

Allt serverat i ett av Ljungbys 
mysigaste Vardagsrum...

Vid bokningar från 30 personer är

Vällagad BussLyx i Ljungbys 
Mysigaste Vardagsrum.

FÖR EN GOD RESA.

Kycklingfilé ”Coq au Vin” med 
rökt sidfläsk, smålök och 
champinjoner i reducerad 
marsalasås serveras med ört-
bakad potatis, smörglaserade 
brytbönor samt kall dragon & 
citroncrème.............225kr

Kaffe med baguette fylld med
klassisk Skagencrème......125kr

***

***

***

Sväng av från E4.an till:

Är ni över 40 personer äter båda kostnadsfritt.
är chaufför eller reseledare fri.

(UNDER LÖRDAGAR GÄLLER VÅR LÖRDAGSLUNCH )
PRIS: 225KR. 

(ORD.PRIS 265KR/P.)

LJUNGBY

VÄLLAGADBUSSLYXBOKAS SENAST 1 VECKA
INFÖR BESÖKET

TEL: 0372/12750

gästgivaregården

BOKAS FRÅN 25 PERSONER.


