
» VI VILL VARA EN DEL AV LIVETS ALLA STUNDER,  
MED GOD MAT, VACKRA OMGIVNINGAR OCH VIDUNDERLIG UTSIKT «

Sommarmeny



Sommarmeny, alla dagar från kl 15
Färsk grön sparris 
bakad brie, friterad jordärtskocka och krasse
förrätt 148 kr
mellanrätt 215 kr

Tartar Pelle J (Råbiff)  
Biff, sikrom, pepparrot, äggula och brynt smör
förrätt 155 kr
mellanrätt 225 kr

S.O.S
Smör, ost, sill, potatis, knäckebröd
förrätt 145 kr

Bergets Räkmacka 218 kr
150 g räkor, krispig sallad, dillmajonnäs, pressgurka, ägg och picklad rödlök

Grankottens sommarsallad 225 kr
Varmrökt lax, räkor, lufttorkad skinka, krispig sallad, picklad rödlök, chilidressing, bröd

Moules frites (min 2 personer) 239 kr per person
Musslor, pommes frites och aioli, bröd

Inkokt fjällröding 345 kr
Pressgurka, aioli, färskpotatis, dill och brynt smör

Smashed burger 255 kr
Hamburgare 150g, krispig sallad, tomat, rödlök, västerbottenost, dressing, pommes

Kikärtsburgare 228 kr
Bakad fetaost, yoghurtdressing, krispig sallad, tomat och picklad rödlök, pommes

Gräddstuvad pytt i panna  179 kr
Serveras med rödbetor, inlagd gurka och äggula

Grillad svensk ryggbiff 355 kr
Confiterad potatis, Chimichurri och råstekt sparris



Sötsaker
Kaffe med chokladtryffel 75 kr

Belgisk våffla hjortronsylt och glass 94 kr

Belgisk våffla jordgubbsylt och glass 89 kr

Jordgubbssorbet  125 kr
Rabarber, mandelbiskvi och ingefärsgrädde

Barnmeny
Röding 155 kr
Med potatismos

Biff 155 kr
Med pommes och skysås

Burgare   125 kr
Med bröd, dressing och pommes

Köttbullar 99 kr
Med potatismos, lingon och sås

Bergsmacka 94 kr
Ost, skinka, inlagd gurka, och picklad rödlök

Belgisk våffla 94 kr
Med hjortronsylt och glass

Belgisk våffla 89 kr
Med jordgubbsylt och glass

Vaniljglass 65 kr
Med chokladsås



ÖPPETTIDER
Vi har öppet alla dagar från kl 11.  
Vi har öppet de flesta kvällarna i veckan året runt.  
Kvällsöppettiderna förändras över säsong. Besök vår hemsida  
för aktuella tider www.grankotten.se
Förbokning: boka@grankotten.se 060-61 42 22

Gustaf Adolfsvägen 21, Norra Stadsberget, Sundsvall 
www.grankotten.se

  /grankottenrestaurang       @restauranggrankotten

Grankottens extrarätter 11.00-15.00
Grankottens stora sommarlunch 
Med flera varmrätter, sallad, fikabuffé, våfflor, smör, bröd, kaffe/the, stilla/kolsyrat vatten, saft 

225 kr (vuxen)   -   135 kr (3-12 år)   -   75 kr (1-3 år) 

Grankottens fikabuffé
Med våfflor, tårtor, glass, kakor, kaffe/the, stilla/kolsyrat vatten, saft

155 kr (vuxen)   -   90 kr (3-12 år)   -   55 kr (1-3 år)

Bergsmacka 94 kr 
Ost & lufttorkad skinka, inlagd gurka, picklad rödlök

Bergets Räkmacka 218 kr
150 g räkor, krispig sallad, dillmajonnäs, pressgurka, ägg och picklad rödlök

Grankottens sommarsallad 225 kr
Varmrökt lax, räkor, lufttorkad skinka, krispig sallad, picklad rödlök, chilidressing, bröd

Gräddstuvad pytt i panna 179 kr
Serveras med rödbetor, inlagd gurka och äggula

Belgisk våffla 94 kr
Med hjortronsylt och glass

Belgisk våffla 89 kr
Med jordgubbsylt och glass

Patronpaket 199 kr
Öl 50 cl och snaps 5 cl

Groggbaren Takterrassen 125 kr
Alla groggar 5 cl flaska samt fritt val av läsk/vatten


