Välkommen till Delsbo Stationskafé i ny regi av Mellankvarn 2018! Vi fångar upp rätter från förr och
lagar dem i ny tappning och ser verar klassiker. Vi bakar eget bröd och sötsaker i stenugnen på kvarnen. Vi hoppas ni ska trivas i den härliga stationsmiljön. Delsbo Stationskafé är en nostalgisk resa till
1959. Har ni packat väskorna och är klara för avfärd?

RÄKCOCKTAIL 75 KR (STOR 110 KR)

PANNBIFF MED LÖK 80 KR

Cocktail med mycket grönt, handskalade

Hemlagad pannbiff ser veras med potatis, lök,

räkor, glasnudlar och fräsch limedressing.

sås, lingon och moster Her tas gurka.

SMÖRREBÖD 65 KR
Tre x sandwich. Lax, ost, salami.
Vanlig förrätt från 50-talet ofta ser verad i
sällskap av en kall pilsner.
Rågbröd, Levain, och hårdbröd.

VECKANS RÄTT 85 KR
Inkl sallad, stenugnsbakat bröd, kaffe och kaka.
10 ggr klippkor t 780 kr.

Alt: Hemlagade veganbiffar.

HAMBURGARE 125 KR
Ser veras med chips på vår t eget briochebröd.
Alt: Krispig veganburgare på sötpotatis,
Halloumiburgare, 100% Angusburgare.

SMÖRGÅSAR
- Ägg och ansjovis, 85 kr
- Räksmörgås, 120 kr

PAJ 80 KR

- Köttbullar och rödbetssallad, 75 kr

Ser veras med sallad och vinägrett.

- Laxsmörgås, 85 kr

- Västerbotten

- Ost och skinka, 75 kr

- Skinka och ost

- Brie Salami, 80 kr

VECKANS SOPPA 80 KR

GRILLAD SMÖRGÅS

Veganalternativ finns.

Ost, skinka surkål med sallad och vinägrett, 80 kr

KÖTTBULLAR OCH POTATISMOS 80 KR

SÖTSAKER, EFTERRÄTTER & BAKVERK

Hemlagade köttbullar med hemlagat mos

Välj på plats efter tycke och smak.

och lingon.
Alt: Hemlagade veganbullar med sås och
veganmos.

FRUKOST MÅN-FRE KL 8:00-10:30

VECKANS RÄTTER 85 kr

Kaffe & smörgås 55 kr

Ser veras med grönsaker, bröd, måltidsdr yck och

Smoothie 20 kr

kaka till kaffet.

Juice 20 kr

Köp ett klippkort, tio måltider för 780 kr.

FRUKOST BUFFÉ 75 KR

V 25 Inkokt lax med kokt potatis och sauce ver t.

Kaffe, te, juice, smoothie, stenugnsbakat

Midsommarhelgen. Tre smörgåsar med

bröd, Dellenmejeriets fil, gröt, ägg, skinka,

gravlax, matjessillsallad, Janssons frestelse, 100 kr.

ost, leverpastej, gurka, müsli.

HELGBRUNCH LÖR-SÖN KL 8:00-11:00
BRUNCHTALLRIK 110 KR
Varma tillbehör : prinskor v, bacon, scrambled

V 26 Fläsklägg med rotmos
V 27 Ättiksströmming med potatismos
V 28 Sjömansbiff, här kallad Stinsbiff

egg, vita bönor, potatiscrockett, stekt tomat.

V 29 Kålpudding

Kaffe, te, juice, smoothie, stenugnsbakat bröd,

V 30 Lax och dillstuvad potatis

Dellenmejeriets fil, , gröt, ägg, skinka, ost,

V 31 Laxpudding

leverpastej, gurka, müsli.

V 32 Dillkött

PICKNICKKORG 95 KR
Vi packar gärna din picknickkorg med kaffe, rejäl smörgås, dr yck, kaka och en frukt. Hör av dig
om du har några särskilda önskemål, så ordnar vi det! Picknickkorgen kostar 95 kr per person.
Väl bland följande smörgåsar :
- - Ost och skinka. Ost, skinka, sallad, gurka.
- - Thaikyckling i krämig sås.
Kyckling, sötstark thaisås, sallad, gurka, majo, creme fraiche.
- - Curr y kyckling i krämig sås.
Kyckling, curr y, sallad, gurka, majo, creme fraiche.
- - Vegetarisk.
Pesto, keso, soltorkade tomater, rödlök, sallad.

