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

Kvällsmeny



Förrätter
Confiterad portabello och saltbakad gulbeta 138 kr
vit caprin och miso

S O S 155 kr
tre sorters sill, skagenägg och västerbottenost

Kall potatiscrème 158 kr
löjrom, tre sorters lök och krasse 

Isterband 165 kr
serveras med gräddkokt spetskål, senap och inlagd rödbeta

Varmrätter 
Smörstekt rödtunga 355 kr
med ägg, räkor vitlök och brynt smör

Kikärtsburgare 228 kr
krispig sallad, tomat, inlagd gurka, picklad rödlök och misomajo

Smashed Burger 255 kr
hamburgare 150g, krispig sallad, tomat, inlagd gurka, picklad rödlök,  
västerbottenost och fransk senap

Kryddstekt reninnanlår 365 kr
rotsaksstomp, rödvinssky och rårörda lingon

Avsmakningsmeny
Grankotten avsmakningsmeny (min 2 pers förbokat)
Varje kväll erbjuder vi en avsmakningsmeny med sex rätter.
Vi avslöjar inte menyn i förväg, så låt dig bli överraskad. 
Naturligtvis har vi ett spännande dryckespaket.

Avsmakningsmeny  895 kr per person

Dryckespaket avsmakningsmeny    795 kr per person

Kvällens tvårätters
Fråga personalen vad vi erbjuder för tvårättersspecial i kväll! 

Tips!  Boka gärna vår matstudio och laga 
mat tillsammans med vänner eller kollegor



Dessert
Varma hjortron 148 kr
vår egna vaniljglass och havreflarn

Crème Brûlée 124 kr
råsocker, hallon och blåbär

Belgisk våffla 94 kr
med hjortronsylt och glass

Belgisk våffla 89 kr
med jordgubbsssylt och glass

Lokala ostar  Dagspris/fråga personalen
björnbärsmarmelad och fröknäcke

E T C 199 kr
espresso, tryffel och cognac 5cl

Barnmeny (upp till 12 år)
Rödtunga 175 kr
med potatis och sås

Reninnanlår 175 kr
potatis, rödvinssky och rårörda lingon

Barnburgare 145 kr
med bröd, dressing och pommes

Barnköttbullar 125 kr
med potatis, 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 jordgubbsssylt och glass

Vaniljglass 69 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

Alltid på Grankotten
Bergsmacka  94 kr

Husets räkmacka 218 kr

Grankottens räksallad  225 kr

Gräddstuvad pytt  189 kr

Lunch och brunch
Grankottens buffélunch vardagar 11-14 155 kr

Helgbrunch helgdagar 11-15 vuxen 225 kr / 4-12 år 135 kr / 1-3 år 75 kr

Grankottens stora fikabuffé helgdagar 11-15 vuxen 155 kr / 4-12 år 90 kr / 1-3 år 55 kr

Patronlunch (alla dagar vid förbokning) 425 kr
Förrätt: S.O.S, smör, ost, sill, varmrätt: Biff Rydberg, kaffe & tryffel

Dryckespaket till patronlunchen 425 kr 
Till förrätt: öl & nubbe, till varmrätt: glas vin, avec: välj mellan, cognac, whiskey, likör  

Dryckespaket till patronlunchen, alkoholfritt alternativ 150 kr 
Till förrätt: äppelmust/mineralvatten, till varmrätt: flädermust/mineralvatten,  
hallonmust/mineralvatten

Och varför inte en...
Kaffekask 125 kr

Klassiska groggar 125 kr


