
AVALONS KLASSIKER / AVALON CLASSICS

AVALONS RÄKSMÖRGÅS (200G)  255

med handskalade räkor (MSC-märkta), hembakat bröd, ägg och majonnäs

AVALONS SHRIMP SANDWICH (200G) (MSC marked) with homemade rye bread, egg and mayonnaise

AVALONS RÄKSMÖRGÅS SMALL (120G)    198

med handskalade räkor (MSC-märkta), hembakat bröd, ägg och majonnäs

SHRIMP SANDWICH SMALL (120G) (MSC marked) with homemade rye bread, egg and mayonnaise

ENBÄRSGRAVAD LAX  205

med dillstuvad potatis, citron och hemmagjord gravlaxsås

CURED SALMON with dill creamed potatoes, lemon and homemade mustard sauce

CEASARSALLAD   198

med kyckling från Mowitz, bacon, äpple och krutonger

CEASARSALLAD with chicken from Mowitz, bacon, apple and croutons

MENY

EFTERRÄTTER / DESSERTS

CRÉME BRÛLÉE  115

med rostad vit choklad och veckans sorbet

CRÉME BRÛLÉE with roasted white chocolate and sorbet of the week

JORDGUBBAR OCH PASSIONSFRUKT  125

med annanas, mynta  och kokossorbet 

STRAWBERRIES AND PASSIONFRUIT with pineapple, mint  and coconut sorbet

HALLON & RABARBER   125

med rabarbersorbet, rosmaräng och hallonmousse 

RHUBARBSORBET with rose meringue and raspberry mousse

FÖRRÄTTER / STARTERS

GRILLAD AVOKADO  145

med syltad grön tomat, friterad quinoa, lime, koriander och picklad libbsticka 

GRILLED AVOCADO with pickled green tomatoes, fried quinoa, lime,  cilantro and sour loveage

RÅBIFF ”KALV I DILL” FRÅN DALSJÖFORS  145

med syrade morötter, dill, linfröflarn och ättiksmajonnäs 

TARTAR OF SWEDISH VEAL FROM DALSJÖFORS with pickled carrots, dill, flaxseeds  and vinegar mayonnaise

PANKOFRITERAD HAVSKRÄFTA FRÅN SKAGERAK  165

med spritärta & mynta stomp, soja tapioka och kräftvinägrett

DEEP FRIED LANGOUSTINE with green pea & mint stomp, soy tapioca and langoustine vinaigrette 

MENU

HUVUDRÄTTER / MAIN COURSES

SMÖRSTEKT TORSKRYGG FRÅN NORDSJÖN  285

med rostad jordärtskocka, sommarbetor, dill, samt citron & oxsky

BUTTER FRIED COD from the North sea with roasted jerusalem artichokes, summer beats, lemon & ox jus

HELSTEKT RÖDSPÄTTA FRÅN GG181 VÄSTERLAND  265

med dillslungad potatis, champinjoner från Östragärde gård, räkor, pepparrot, grillad citron och brynt smör

WHOLE LEMON SOLE with potatoes, mushrooms, shrimps from Östragärde gård, horseradish, grilled lemon, browned butter
 

300G GRILLAD RYGGBIFF FRÅN AUSTRALIEN  325

från frigående kor, med sparriskrokett, grillad sparris, brässerade lökar, dragonemulsion och rödvinsås

300G GRILLED BEEF SIRLOIN FROM AUSTRALIA with asparagus croquette, grilleda sparagus, tarragon emulsion and red wine sauce

TARTAR AV OXE FRÅN SKÅNE  255

med pommes allumettes, torkad rödbeta, friterad lök och pepparrotsmajonnäs

TARTAR OF BEEF FROM SKÅNE with pommes allumettes, dried beets, fried onions and horseradish mayonnaise

EKOLOGISK LINGUINE  225

med buffelmozzarella, tomater från Bua, zucchini, parmesan och rostad tomatsås 

ORGANIC LINGUINE wwith buffalo mozzarella, tomatoes from Bua, zucchini, parmesan and roasted tomato sauce 

KRAVMÄRKT HAMBURGARE PÅ SVENSKT HÖGREV  210

med rostad majscrème, lökslaw, chipotlemajonnäs, koriander och pommes frites 

KRAV-CERTIFIED BURGER OF SWEDISH CHUCK ROLL with roasted corn, onion slaw, chipotle mayonnaise, cilantro, french fries

PRIS/PRICE SEK

AVALONS 3-RÄTTERSMENY / AVALONS THREE COURSE MENU 425:-

SOMMARERBJUDANDE/SUMMER OFFER 

avalonhotel.se

KONTANTFRITT PÅ AVALON - ENDAST KORT ACCEPTERAS 
CASH FREE ON AVALON - ONLY CARDS ACCEPTED

RÅBIFF ”KALV I DILL” FRÅN DALSJÖFORS   425

med syrade morötter, dill, linfröflarn  och ättiksmajonnäs 

TARTAR OF SWEDISH VEAL FROM DALSJÖFORS with pickled carrots, dill, flaxseeds  and vinegar mayonnaise

SMÖRSTEKT TORSKRYGG FRÅN NORDSJÖN  

med rostad jordärtskocka, sommarbetor, dill,samt citron & oxsky

BUTTER FRIED COD FROM THE NORTH SEA with roasted jerusalem artichokes, summer beats, dil,  lemon & ox jus

CRÉME BRÛLÉE

med rostad vit choklad och veckans sorbet 

CRÉME BRÛLÉE with roasted white chocolate and sorbet of the week

På Avalon serverar vi nordisk mat med influenser och tekniker från hela världen. Råvarorna är 

utvalda med stor omsorg, vi arbetar med flera leverantörer i vårt närområde och prioriterar 

ekologiska och kravmärkta råvaror. Samtliga ägg och mjölkprodukter på Avalon är ekologiska.  

Chokladen från Valrhona och vårt kaffe är dubbelcertifierat, vilket innebär att det både är ekologiskt  

och fairtrade certifierat. 

At Avalon we serve Nordic food with influences and techniques from around the world.  

The ingredients are selected with great care, we work with several suppliers in our area and  

prioritize organic and labeled ingredients. All eggs and dairy products on Avalon are organic. 

The chocolate from Valrhona and our coffee is double certified, which means that it is both organic  

and fairtrade certified.

Har du några allergier så tveka inte att fråga vår personal. 

If you have any allergies please do not hesitate to ask our staff.

Välkommen till bords och smaklig måltid!

Welcome to the table and enjoy your dinner!


