
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Några ord från våran köksmästare Maria. Min filosofi är att jobba med närproducerade och ekologiska råvaror.  
Att kunna vara med och följa korna på Nybogård från grönbete, slakt till slutprodukt är en viktig del i vårat val av 
råvaror. Med bra råvaror, och mat lagad från grunden blir slutprodukten alltid bäst. Prata med personalen om du 
önskar glutenfritt, laktosfritt, äggfritt, mjölkfritt eller om du har någon allergi. 
 
 
MAT FRÅN JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN 
 
DAGENS | 139 KR  Inkl. måltidsdryck och kaffe eller te 
Barn upp till 10 år | 99 KR 
 
ÄLGFALUWRAP | 189 KR 
Tunnbröd, råkostsallad, älgfalukorv, cheddar, tomat, rödlök, senapsdressing, saltgurka, persilja och örtrostad 
klyftpotatis 
  
ÄLGBURGARE PÅ VÅRAT VIS | 249 KR 
Tunnbröd, skottsallad, älgbiff, timjanrostade rödbetor, honung, chevrékräm, rotfruktschips och örtrostad 
klyftpotatis 
 
LILLA FÄBOBURGAREN | 109 KR 
90g lokalproducerat kött från Vemhån, surdegsbröd, hamburgerdressing, grönsaker och lök på sidan 
 
LILLA FÄBOBURGAREN TALLRIK | 139 KR 
Hamburgare som ovan men nu med örtrostad klyftpotatis 
 
STORA FÄBOBURGAREN | 159 KR 
180g lokalproducerat kött från Vemhån med surdegsbröd, hamburgerdressing grönsaker lök, ost och bacon 
 
STORA FÄBOBURGAREN TALLRIK | 195 KR 
Hamburgare som ovan men nu med coleslaw, saltgurka och örtrostad klyftpotatis 
 
SUOVASSALLAD | 199 KR 
Skottsallad med grönsaker, rödlök, kidneybönor, blancherade rotfrukter, persilja, vitlök/pepparrotsdressing, 
krutonger och surdegsbröd från Klövsjö 
 
FJÄLLKEBAB | 199 KR 
Suovas i pitabröd fylld med grönsaker, rödlök, kidneybönor, vitlök/pepparrotsdressing 
och blancherade rotfrukter 
 
SUOVASTALLRIK | 229 KR 
Suovas, serveras med pepparrotscheesecake, senapsdressing, lingon, gräslök,  
skottsallad och surdegsbröd från Klövsjö 
 
PASTA BOLOGNESE | LITEN 99 KR | STOR 139 KR 
Färskfrusen tagliatelle, bolognese, persilja och riven Grana Padano 
 
FJÄLLRÖDING | 229 KR 
Rostat toastbröd, sauce verte, skottsallad, stekt röding, picklad fänkål och citron/dill/chilimarinerade räkor 
 
NORRLANDSKOKT GRIS RIBBS | 199 KR 
Långbakade revben som ligger i ljus Norrlandsguld över natten,  coleslaw, saltgurka 
och örtrostad klyftpotatis 
 
 
HÖGHÖJDSSOPPA | 139 KR 
Gröna linser, rotfrukter, vitlök samt tomatbas, persilja och surdegsbröd från Klövsjö 
 
NACHOS MED KÖTTFÄRS FRÅN VEMHÅN | 149 KR 
Serveras med ost, jalapeño, sallad, salsa och vitlöksdressing 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEGETARISK MAT 
 
VECKANS VEGETARISKA | 139 KR 
Barn upp till 10 år | 99 KR 
 
PASTA VEGETARISK | LITEN 99 KR | STOR 139 KR 
Färskfrusen tagliatelle, rotfrukt och linsröra, persilja och riven Grana Padano 
 
HÖGHÖJDSSOPPA | 139 KR 
Gröna linser, rotfrukter, vitlök samt tomatbas, persilja och surdegsbröd från Klövsjö 
 
VEG BURGARE PÅ VÅRT VIS | 249 KR 
Tunnbröd, skottsallad, grönärtsbiff, timjanrostade rödbetor, honung, chevrékräm, rotfruktschips  
och örtrostad klyftpotatis 
 
VEG BURGARE | 159 KR 
Grönärtsbiff, surdegsbröd, cheddar, picklad gurka, dressing, grönsaker och lök 
 
VEG BURGARE TALLRIK | 195 KR 
Grönärtsbiff, surdegsbröd, cheddar, picklad gurka, hamburgerdressing, grönsaker, lök, coleslaw  
och örtrostad klyftpotatis 
 
NACHOS MED OST | 99 KR 
Serveras med ost, jalapeño, sallad, salsa och vitlöksdressing 
 
NACHOTALLRIK MEN LINSRÖRA | 149 KR 
Serveras med ost, jalapeño, sallad, salsa och vitlöksdressing 
 
VEG FJÄLLKEBAB | 199 KR 
Oumph! i pitabröd, fylld med grönsaker, rödlök, kidneybönor, vitlök/pepparrotsdressing och  
blancherade rotfrukter 
 
VEG SALLAD | 199 KR 
Oumph! med skottsallad, grönsaker, rödlök, kidneybönor, blancherade rotfrukter,  
persilja, krutonger, vitlök/pepparrrotsdressing och  surdegsbröd från Klövsjö 
 
 
 
 
 
 
VEGANSK MAT 
 
HÖGHÖJDSSOPPA | 139 KR 
Gröna linser, rotfrukter, vitlök samt tomatbas, persilja och surdegsbröd från Klövsjö 
 
NACHOTALLRIK MEN LINSRÖRA | 149 KR 
Serveras med jalapeño, sallad och salsa 
 
VEG FJÄLLKEBAB | 199 KR 
Oumph! i pitabröd, fylld med grönsaker, rödlök, kidneybönor, örtdressing och  
blancherade rotfrukter 
 
VEG SALLAD | 199 KR 
Oumph! som serveras med skottsallad, grönsaker, rödlök, kidneybönor, blancherade rotfrukter,  
persilja, örtdressing och surdegsbröd från Klövsjö 


