
Lunch på vineriet v. 34
Måndag till lördag kl 11:30 - 14:00

Dagens lunch 125 kr inkl sallad, bröd, isvatten & kaffe

Måndag 19/8

Tisdag 20/8

Biff à la Lindström | klyftpotatis | skysås | saltgurka | stekt ägg

Parmesanfylld laxfilé | mango & currycrème | rostad potatis | spenat & bönsallad

Onsdag 21/8
Kycklingfilé | rostad svamp | tortellini

Torsdag 22/8
Torskfilé | potatispuré med dill | currypicklad blomkål | syrad rödlök | örtsås

Fredag 23/8
Fläskschnitzel | rostad potatis | gröna ärtor | skysås | citron & ansjovissmör

Beef Lindström, fried egg, gravy, salt cucumber, potatoes

Parmesan filled salmon fillet/ mango & currycrème/ spinach & bean salad/ roasted potatoes

Chicken fillet | roasted mushrooms | tortellini

Cod fillet / potato purée with dill / curry pickled cauliflower/ pickled red onion/ herb sauce 

Pork schnitzel/ roasted potatoes/ green peas/ gravy/ lemon & anchovy butter

Lördag 24/8

Veckans veggie  125 kr Halloumiburgare | sötpotatis pommes | picklad rödlök | tomat | avokadocrème | aioli

Veckans special 125 kr Wallenbergare | potatispuré | gröna ärtor | skirat smör | kalvsky | rårörda lingon
Week’s special   Veal burger/ potato purée/ green peas | clarified butter/ veal gravy/ lingonberries

Week’s veggie  Halloumi burger/ pickled onion/ tomato/ avocado crème/ aioli/ sweet potato fries

Övriga rätter   Vineriets Caesarsallad 125 kr
Veckans söta 75 kr    Fråga personalen   

Lunchmeny à la carte

NORDIC SEA WINERY | VINGATAN 2 | SIMRISHAMN | TEL 0414-186 79 | showroom@nordicseawinery.se

Brunchbuffé söndag 12:00-15:00
Pris 295 kr/p. Barn 5-12 år 120 kr

“Från druva till vin” 
Guidning av vineri, vinprovning + deli kombinerat med mat. 
DAGTID:         Torsdag- lördag start kl 11:45. Söndag kl 10:30. Pris från 440 kr.
KVÄLLSTID:  Fredag start kl 18:30, lördag kl 17:30. Pris från 695 kr

Trerätters meny
Fredag och lördag kl 19:00. Pris 550 kronor. Tillhörande vinpaket pri 195 kr.

Företags- och grupparrangemang
25 personer eller fler kan få en skräddarsydd upplevelse hos oss.  
Vi har även fina erbjudanden för bussgrupper. 
Kontakta oss för offert. 


