
vänligen meddela oss om ni har några allergier
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Almedalsmeny 1

vi tar förbeställning på alla sällskap över 12 personer.
för bästa möjliga service och kvalitet måste ni enas

om en av menyerna för samtliga personer i sällskapet.

Almedalsmeny 2
Carpaccio på klosterölsgravad biff

Serveras på gotlandslimpa från Warfsholms bageri 
med senapssås, gulbetor och örter från Winthers Gård.

Lenrimmad torskrygg
Serveras med gräslökshollandaise på brynt smör, 

pepparrotsslungade räkor, fänkål och kokt ekologisk färskpotatis.

Lindgårdens saffranspannkaka
Med salmbärssylt, grädde och rommarinerade sultanrussin.

menypris 695:- / person

vinpaket till er valda meny 425:- / person

Vi väljer ett passande vinpaket till den meny ni önskar.

Inlagd gotländsk regnbåge
Serveras på rågbröd med en crudite på fänkål, morot och dill. 

Samt en kräm med rödbeta och pepparrot.

Örtmarinerad gotländsk lammrostbiff
Till det en lammkorv med ramslök och citron, gotländska sommarprimörer i 
ramslökspesto, robiolinakräm från Gotland Creamery samt smörad lammsky. 

Lindgårdens mullbärsparfait
Serveras med mandelcrunch & mullbärssås.

En klassiker på egenplockade mullbär från vår trädgård.

menypris 695:- / person

vinpaket till er valda meny 425:- / person

Vi väljer ett passande vinpaket till den meny ni önskar.
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samtliga priser är inklusive moms
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Almedalsmeny Veg
Gulbetsterrine

Serveras med majonnäs på vattenkrasse, tångcaviar, 
jungfrusallat samt rostade marconamandlar.

Lindgårdens sparriskroketter
Risottokroketter smaksatta med ekologisk parmesan och KRAV-sparris från 
Vägume Kvarn på en ljummen primörsallad. Serveras med ramslökspesto, 

parmesankräm och gulbetswurst från Växtchark i Roma.

Lindgårdens mullbärsparfait
Serveras med mandelcrunch & mullbärssås.

En klassiker på egenplockade mullbär från vår trädgård.

menypris 695:- / person

vinpaket till er valda meny 425:- / person

Vi väljer ett passande vinpaket till den meny ni önskar.
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