OBS! Måste beställas minst 24h före ankomst

Förrätter
3 goda sillar, hembakat bröd m citronsmör och Vrigstad Hemost

125:-

Toast m dillpestoräkor

125:-

Rimmad pilgrimsmussla m citronmascarpone och gräslök

130:-

Örtraggmunk m. löjrom, granskottscréme, anjovismajonäs o. picklad rödlök

130:-

Skogens svamptoast med picklad rödlök

125:-

Rödbetscarpaccio m havtornshonung, getost och valnötter

115:-

Råmarinerad älgfilé med gorgonzolasås

135:-

Murkelsoppa med kålrabbi

130:-

Vegetariska förrätter
Majsstimbal m. pepparrotscrème

110:-

Smördegsflarn m. kantareller

115:-

Champignonmousse m. chilioilja

110:-

Varmrätter
Varmrökt lax med Rom/Nässelcréme

225:-

Gös créme Ninon m. skummig champagnesås och smörslungad potatis

240:-

Saltinbakad aborre med örtcréme

240:-

Vildsvin på vårt vis m. Två såser, tranbärspuré och svamp

265:-

Vildand med körsbärssås och honungssås

255:-

Kryddstekt ankbröst m. apelsinsky, krispiga rotfrukter, timjanstekt potatis

248:-

Fylld Fasan m timjanvinäger, rödvinssky och sötpotatisklyftor

275:-

Grillad marinerad fläskfilé m rostade cashewnötter och ugnsbakade potatisklyftor

225:-

Fyllda oxrullader med inlagd persiljegurka och äpple/potatisgratin

225:-

Timjanstekt oxfilé, balsamicosås, blomkålspuré och potatisterrin m getost

265:-

Rådjur med kastanjer och nötter i lergryta

275:-

Hjort på kaneläppelbädd med lingonsås

255:-

Rosépepparkryddade lammracks m getostcréme, myntagelé och örtstekt potatis

265:-

Timjans lammbiff med rosengelé, örtgetost och citronbakade potatisklyftor
Mustig älggryta med kantareller, svartvinbärsgelé och rotfruktspuré
Älgfilé enbärsmarinerad . gräddig murkelsås o pommes duchesse

245:-

Hare i calvadossås

Timjan Restaurang & Café
Flahult 2, 57003 Vrigstad

255:315:275:-

Tel: 070-63 46 275
info@cafetimjan.se
www.timjan.se

Vegetariska Varmrätter
Paprikapaj m. currysås
Färsk pasta m. skogssvamp & örter
Fylld aubergine m. örter & rotfruktssymfoni
Tofupepparbiff m. rostade grönsaker & sötpotatisklyftor
Vegetarisk planka

128:155:165:185:205:-

Desserter
Timjans dessertbricka med ostar och våra egna marmelader

145:-

Hjortronfromagetårta m. blåbärssås

105:-

Ingefärspäron m. mandelgrädde

74:-

Chokladfondant m fruktkompott

74:-

Moccacremé m. hallon & krossade drömmar

74:-

Timjans hemlagade vaniljglass

74:-

Hallonglass m varm chokladsås

74:-

Hallonsoppa med vit chokladglass och björnbär
Lavendelglass m. nötflarn
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