
PANNKAKOR & VÅFFLOR

Vi serverar både traditionella svenska

pannkakor och frasvåfflor. Både

pannkakorna och frasvåfflorna går att

få sockerfria om så önskas.

Pannkakor med sylt & grädde

Traditionella pannkakor med hallon eller jordgubbssylt

samt grädde (Går att få pannkakor gjorda på glutenfritt mjöl)

Pannkakor med glass & grädde

Traditionella pannkakor med en kula valfri glass

samt grädde (Går att få pannkakor gjorda på glutenfritt mjöl))

Våffla med sylt & grädde

Nygräddad våffla med hallon eller jordgubbssylt

och grädde

Bärvåffla (sockerfri)

Nygräddad våffla med varma hallon och blåbär

samt grädde

Glassvåffla

Nygräddad våffla med två kulor valfri glass och topping

Extra våffla



BUBBELVÅFFLOR

Bubbelvåfflor är gjorda med

smet av vispad äggvita vilket

gör att de blir mjukare och  mer

“fluffiga” än den traditionella

frasvåfflan. Bubbelvåfflan

upplevs även sötare än en

vanlig. Alla våra smeter är

hemmagjorda.

Bubbelvåffla med glass och topping

2 kulor valfri glass, grädde samt valfri topping

Bubbelvåffla med glass och varma bär

2 kulor valfri glass, grädde samt varma hallon och blåbär

Bubbelvåffla med nutella och banan

2 kulor valfri glass, grädde, nutella, banan och hasselnötter



CRÊPES

Crepes är namnet på en fransk tunnare pannkaka

som är större än våra klassiska svenska pannkakor.

Du väljer från menyn vilket fyllning du önskar. Alla

våra crêpes serveras med grädde och valfri kula glass.

(Gäller dock inte den Italienska glassen). Alla våra

smeter är hemmagjorda.

Sommarcrêpe

Färska jordgubbar, nutella och vit choklad. Serveras

med en kula glass samt grädde.

Kanel och äpplecrêpe

Smör, kanel, socker och äpple. Serveras med en kula

glass samt grädde.

Marängswisscrêpe

Maränger, banan och chokladsås. Serveras med en

kula glass samt grädde.

Rocky roadcrêpe

Marshmallows, cashewnötter, kola och chokladsås.

Serveras med en kula glass samt grädde.

Chokladcrêpe

Vit choklad, mörk choklad och chokladsås. Serveras

med en kula glass samt grädde.

Nutella & Banancrêpe

Nutella, banan och rostad kokos. Serveras med en

kula glass samt grädde.



BELGISKA VÅFFLOR

Belgiska våfflor är ursprungligen från bryssel

och är en fyrkanting tjockare våffla som gräddas i

ett speciellt järn. Välj mellan de lite mer matiga

alternativet med skagenröra eller den sötare

med choklad eller vaniljsmak. Smeten är både ägg

och mjölkfri, vilket gör den till en vegansk våffla.

Fråga personalen om du även vill ha tillbehören

veganska.

Belgisk dessertvåffla

Belgisk våffla som serveras med två kulor valfri

glass, grädde samt valfri topping. Välj mellan en

vanlig våffla eller en med chokladsmak.

Belgisk matvåffla

Belgisk våffla som serveras med skagenröra, ruccola,

rödlök, gurka, citron samt dill.


