
Meny
sensommar

Frukost hela dagen
YOGHURT & MÜSLI      49
Krämig yoghurt från Wapnö Gård med hemgjord ekomüsli och säsongens bär.

ÖVERNATTADE GRYN      55
Rostad havre övernattad i växtmjölk med kanel, toppad med bakade plommon, 
mandel smör och kanelrostat bovete. 

SMOOTHIESKÅL       55
Krämig blåbärssmoothie serverad med kokoschiapudding och färska blåbär. Toppas 
med kakaonibs och kokoschips.

GRÖTFRUKOST        55
Rostad havre- och råggröt, toppad med körsbärskompott, rostad pistage och emmer-
smul. Serveras med skummad havremjölk. 

FRÖMACKA MED HUMMUS     49
Hembakat fröbröd med hummus, säsongens grönsaker och örtsalt. 

SURDEGSSMÖRGÅS      49
Välj bland olika pålägg på en saftig surdegsfralla.

Lunch
HUMMUSSKÅL       89
Rökig hummus på skånska svarta bönor, nakenhavresallad med romescosås, rostad 
broccoli och marinerad aubergine från Wapnö gård. Toppas med morotsspagetti och 
rostade rapsfrön, och serveras med surdegsbröd.

SALLADSSKÅL       89
Säsongens grönt, rostade betor, potatis och fänkål, linser i dragondressing, vaxbönor 
och gula tomater. Toppas med syrad cashewkräm och rostade solrosfrön och serveras 
med fröknäcke.

SVAL SOMMARSOPPA      89
Krämig rostad zucchinisoppa ripplad med dillig pesto. Toppas sockerärtor och färsk 
lök och serveras med bröd och hummus.

GRILLMACKA MED OST     89
Vaccaost och gräddost från Wapnö gård, rostad spetskål och rödlök mellan två skivor 
surdegsbröd. Serveras med sallad.

GRILLMACKA MED HUMMUS     89
Svart bönhummus, romsecosås, rostade gröna bönor och zucchini mellan två skivor 
surdegs bröd. Serveras med sallad.

L AG OM F RU KO ST
Surdegsfralla
Kaffe eller te 

Äppelmust från Ängelholm

89

LYX F RU KO ST
2 valfria frukosträtter

Valfri kaffe eller te
Äppelmust från Ängelholm

135

LU N C H PA K ET
(11.00 -  14.00)

Valfri lunch
Kaffe eller te

Hembakt godbit

115

G L AS SLU N C H
(11.00 -  14.00)

Valfri lunch
Kaffe eller te

1 kula glass på glassbaren

135

F I KA
Kolla in dagens godsaker inne 
på baren! Alltid hembakat, 

alltid helt växtbaserat.

Vi älskar kaffe.
Vårt kaffe kommer från Balck  Coffee 
i Kalmar. De jobbar direkt gentemot 
producenterna och engagerar sig i 
människorna som odlar kaffet. De bryr 
sig om både människor och planeten, 
precis som vi.

Vi jobbar med säsongens råvaror från lokala producenter och väljer ekologiskt så ofta vi kan. 

Kaffe
Espresso

Cappuccino
Cortado

Latte
Bryggkaffe
Handbrygg

Annat gott
Chailatte

Varm choklad
Ekologiskt te
Korngräslatte
Rödbetslatte
Äppelmust



Meny
sensommar

Frukost hela dagen
YOGHURT & MÜSLI      49
Krämig yoghurt från Wapnö Gård med egen ekomüsli och säsongens bär.

ÖVERNATTADE GRYN     55
Rostad havre övernattad i växtmjölk med kanel, toppad med bakade 
plommon, mandel smör och kanelrostat bovete. 

SMOOTHIESKÅL      55
Krämig blåbärssmoothie serverad med kokoschiapudding och färska blå-
bär. Toppas med kakaonibs och kokoschips.

GRÖTFRUKOST        55
Rostad havre- och råggröt, toppad med körsbärskompott, rostad pistage 
och emmersmul. Serveras med skummad havremjölk. 

FRÖMACKA MED HUMMUS     49
Hembakat fröbröd med hummus, säsongens grönsaker och örtsalt. 

SURDEGSSMÖRGÅS      49
Välj bland olika pålägg på en saftig surdegsfralla.

Lunch
HUMMUSSKÅL       89
Rökig hummus på skånska svarta bönor, nakenhavresallad med romesco-
sås, rostad broccoli och marinerad aubergine från Wapnö gård. Toppas 
med morotsspagetti och rostade rapsfrön, och serveras med surdegsbröd.

SALLADSSKÅL       89
Säsongens grönt, rostade betor, potatis och fänkål, linser i dragondressing, 
vaxbönor och gula tomater. Toppas med syrad cashewkräm och rostade 
solrosfrön och serveras med fröknäcke.

SVAL SOMMARSOPPA     89
Krämig rostad zucchinisoppa ripplad med dillig pesto. Toppas sockerärtor 
och färsk lök och serveras med bröd och hummus.

GRILLMACKA MED OST     89
Vaccaost och gräddost från Wapnö gård, rostad spetskål och rödlök 
 mellan två skivor surdegsbröd. Serveras med sallad.

GRILLMACKA MED HUMMUS    89
Svart bönhummus, romsecosås, rostade gröna bönor och zucchini mellan 
två skivor surdegs bröd. Serveras med sallad.

L AG OM F RU KO ST
Surdegsfralla
Kaffe eller te 
Äppelmust

89

+ latte eller cappuccino

10

LYX F RU KO ST
2 valfria frukosträtter

Valfri kaffe eller te
Äppelmust

135

LU N C H PA K ET
(11.00 -  14.00)

Valfri lunch
Kaffe eller te

Hembakt godbit

115

+ latte eller cappuccino

10

G L AS SLU N C H
(11.00 -  14.00)

Valfri lunch
Kaffe eller te

1 kula glass på glassbaren

135

Vi jobbar med säsongens råvaror från lokala producenter och väljer ekologiskt så ofta vi kan. 



Menu
late summer

Breakfast all day
YOGURT & GRANOLA     49
Creamy yoghurt with homemade granola and seasonal berries.

OVERNIGHT OATS      55
Toasted oats with in plantbased milk with cinnamon, baked plums, al-
mond butter and toasted bukwheat. 

SMOOTHIE BOWL      55
Creamy blueberry smoothie with coconut chia pudding and fresh berries, 
coconut and cocoa nibs.

WARM OATMEAL      55
Toasted oat and rye porridge with cherry compote, emmer crumble and 
roasted pistachios. Served with warm oat milk. 

SEED BREAD WITH HUMMUS    49
Homemade seed bread with hummus, seasonal vegetables and herb salt. 

SOURDOUGH SANDWICH     49
Choose between different toppings on local sourdough bread.

Lunch
HUMMUS BOWL       89
Smoky hummus made from Swedish black beans with oat berries in 
romesco sauce, roasted broccoli and marinated eggplant. Topped with 
toasted seeds, carrot spagetti and served with sourdough bread.

SEASONAL SALAD BOWL     89
Roasted potato, yellow beet and fennel, lentil salad, roasted wax beans, 
yellow tomatoes and seasonal greens. Topped with toasted sunflower seeds 
and fermented cashew cream and served with seed crackers.

COOL SUMMER SOUP      89
Creamy zucchini soup with dill pesto, sugar snaps and fresh onions. Ser-
ved with sourdough bread and hummus.

GRILLED CHEESE SANDWICH    89
Two kinds of local cheese, roasted cabbage and red onion between two 
slices of sourdough bread. Served with a side of salad.

GRILLED HUMMUS SANDWICH    89
Black bean hummus made from Swedish beans, romseco sauce, roasted 
zucchini and beans between two slices of sourdough bread. Served with a 
side of salad.

” L AG OM”   
B R E A K FAST

Sourdough sandwich
Coffee or tea

Local apple juice

89

+ latte or cappuccino

10

LU X U RY 
B R E A K FAST

2 breakfast dishes
Your choice of coffee

Local apple juice

135

LU N C H C OM B O
(11 AM -  14 PM)

Your choice of lunch
Coffee or tea

Homemade cookie

115

+ latte or cappuccino

10

LUNCH+ICE CREAM
(11 AM -  14 PM)

Your choice of lunch
Coffee or tea

1 scoop of ice cream

135

We use seasonal produce from local farmers and choose organic as often as possible.


