Sommarmeny 2018
”Fjällbonde med egen restaurang”

Förboka alltid senast dagen före på tel/sms 070-27 44 188
torsdag - söndag
Vi har öppet fredag 7 juli till 17 september
20–22 juli är restaurangen stängd, då finns vi på gränshandelsmarknaden i Tärnaby
Kvällsmeny kl 18.30. 2 rätter 395 kr, 3 rätter 495 kr

Förrätter
• Tartelett med getostkräm och rödbeta, marinerad
lamminnerfilé, honungsvinägrett
• Rimmad röding / öring med ängssyremajonäs, äpple,
marinerad fänkål och smördegsflarn
Huvudrätter
• Grillad röding med beurre blanc, rom, gräslök, sallad
med gurka och äpple och jordärtsskockspuré
• Ugnsbakad, stor hel fisk på saltbädd lämplig för
4-6 personer, tillbehör som ovan
• Grillad lammstek med en eljest ratatouille,
fetaemulsion, lammsky, örtslungad primörpotatis,
går även att få med nöt eller älg om fler än två beställer
• Lammlägg mörbräserat och grillad, vassleglaserad
savojkål, citrondressad spetskål, rödvinssky
Efterrätter
• Rabarber och hallon med färskostcrème och
havrecrumble
• Hjortron med sommargrädde
gömmer bakad choklad
• Kalvdans med blåbärssirap
Specialmeny: Ripa, kantareller, mandelpotatis,
stjälkselleri och ripleversås
750 kr tre rätter. Bokas 3 dagar innan,
för- och efterrätt väljs från menyn

Välkommen hälsar Gunilla och Tomas

Fakta om råvarorna
på
Restaurang Virisen 20
18
Lamm – 30 lamm
som vi
transporterade själva
till
Turbo- grisen där Jo
mpa Wolgers
styckade
Nöt – tvååriga jersey
kvigor som
vi fraktade till Rafn
aslakt där dom
hängmörades och sty
ckades
Älg – 6-taggare som
Tom skjutit
Charkprodukter gö
rs av vårt eget
kött på Fågelbergets
Gårdschark
Ripa – snaras unde
r vintern av
Tomas
Röding/Öring – fis
kar vi hela
året i sjön Virisen
Mandelpotatis - kö
per vi av
Erik Jonsson Långträ
sk
Bär, svamp och raba
rber plockar
vi under säsong.
Råmjölk – köper vi
av Tomas
Fredriksson i Blaik
en
Övriga varor köpe
r vi in av
Menigo

Ekologiska viner kö
per vi från
Principium

