
MENY

MENINGEN. NJUTNINGEN. EGENTLIGEN.
VÄLKOMMEN TILL AVALON HOTEL OCH RESTAURANG

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



AVALONS KLASSIKER / AVALON CLASSICS

RÄKMACKA (MSC)  235
på hembakt maltbröd med majonnäs, ägg och citron
AVALONS SHRIMP SANDWICH (MSC) on home baked malt bread with mayonnaise, egg and lemon  
 
GRAVAD LAX  215
med dillstuvad potatis och hovmästarsås
CURED SALMON with creamy potatoes, dill and sweet mustard sauce
 
CAESARSALLAD   198
med kyckling (frigående) från Knäred, bacon, äpple, krutonger och parmesan 
CAESAR SALAD with swedish chicken filet, bacon, apples, crutons and parmesan
 
PARMESAN FRÅN CASEIFICIO GENNARI, PER HG  49 
lagrad 24 månader
PARMESAN FROM CASEIFICIO GENNARI aged 24 months

MENY

EFTERRÄTTER / DESSERTS

GRUYÈRE OCH STILTON FRÅN HILDA NILSSON I SALUHALLEN  95
med äpple och fläderkompott
GRUYÈRE AND STILTON FROM HILDA NILSSON  with apple and elderflower compote
 
SMULTRONPARFAIT  115
med flädermarinerade jordgubbar och rosmaräng 
WILD STRAWBERRY PARFAIT with strawberries, elderflower and rose meringue 

VANILJGLASS  95
med jordgubbar och maräng
VANILLA ICE CREAM with strawberries and meringue

VALRHONA CHOKLADCRÈME  110
med sorbet och rostad vit choklad
VALRHONA CHOCOLATE CRÈME with sorbet and roasted white chocolate

VALRHONA CHOKLADTRYFFEL  45
VALRHONA CHOCOLATE TRUFFLE
 

FÖRRÄTTER / STARTERS

OSTRON FINE DE CLAIRE   40
med schalottenlöksvinägrett
FINE DE CLAIRE OYSTERS with schallot vinaigrette 
 
LAXTARTAR   175
med pepparrot, rättika, chilimajonnäs och rischips 
SALMON TARTAR with horseradish, chili mayonnaise and rice crisps
 
RÅBIFF AV SVENSK OXE (KRAV)  165
med senapsmajonnäs, picklad gurka, kapris och friterad lök
BEEF TARTAR OF SWEDISH BEEF (ORGANIC) with mustard mayonnaise, pickled cucumber, capers and fried onions 
 
SKAGENRÖRA (MSC)  155
med rökt forellrom på smörstekt toast
CREAMY SHRIMPS (MSC) with smoked trout roe and butter fried toast 
 
LÖJROM FRÅN KALIX (MSC) 40 GRAM  325
med smörstekt toast, rödlök, smetana och citron
SWEDISH CAVIAR FROM KALIX (MSC) with butter fried toast, red onions, smetana and lemon 
 
AVALON SNACKS (PERFEKT ATT DELA)  195
med charkuterier, ost, chips, mandlar och oliver
AVALON SNACKS (PERFECT TO SHARE) with charcuteries, cheese, crisps, almonds and olives
 

MENU

HUVUDRÄTTER / MAIN COURSES

RÅBIFF AV SVENSK OXE (KRAV)   265
med senapsmajonnäs, picklad gurka, kapris, friterad lök, pommes frites och aioli
BEEF TARTAR OF SWEDISH BEEF (ORGANIC) with mustard mayonnaise, pickled cucumber, capers, fried onions, french fries and aioli
 
SMÖRSTEKT TORSKRYGG (MSC)  295
med potatis, västerbottenost,  bondbönor, stenbitsrom och Sandefjordsås 
BUTTER FRIED COD (MSC) with potatoes, aged cheese, beans, lumpfish roe and Sandefjord sauce
 
HELSTEKT RÖDTUNGA FRÅN SKAGERACK  295
med dillslungad potatis, champinjon, sidfläsk, kapris, citron och brynt smör
LEMON SOLE ON THE BONE with potatoes, dill, mushrooms, bacon, capers, lemon and browned butter
 
HAMBURGARE PÅ SVENSKT HÖGREV (KRAV)  225
med senap, kål, inlagd gurka, silverlök, västerbottenost, dillmajonnäs och pommes frites
BURGER OF SWEDISH CHUCK ROLL (ORGANIC) with mustard, cabbage, pickled cucumber, onions, västerbottencheese, dill mayonnaise and french fries
 
GRILLAD SVENSK RYGGBIFF (KRAV)  325
med friterad potatis, prästost, tomatsallad och béarnaisesås
GRILLED BEEF SIRLOIN FROM SWEDEN (ORGANIC) with fried potatoes, cheese, tomato salad and béarnaise sauce
 
FÄRSK RIGATONI  225
med tomatsås, burrata, basilika och parmesan
FRESH RIGATONI with tomato sauce, burrata, basil and parmesan

PRIS/PRICE SEK

avalonhotel.se

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

AVALONS 3-RÄTTERSMENY / AVALONS THREE COURSE MENU 455:-

SKAGENRÖRA (MSC)  
med rökt forellrom  på smörstekt toast
CREAMY SHRIMPS (MSC) with smoked trout roe and butter fried toast

SMÖRSTEKT TORSKRYGG (MSC)
med potatis, västerbottenost,  bondbönor, stenbitsrom och Sandefjordsås
BUTTER FRIED COD (MSC) with potatoes, aged cheese, beans, lumpfish roe and Sandefjord sauce 
ALT:
GRILLAD SVENSK RYGGBIFF (KRAV)
med friterad potatis, prästost, tomatsallad och béarnaisesås
GRILLED BEEF SIRLOIN FROM SWEDEN (ORGANIC) with fried potatoes, cheese, tomato salad and béarnaise sauce

SMULTRONPARFAIT
med flädermarinerade jordgubbar och rosmaräng
WILD STRAWBERRY PARFAIT with strawberries, elderflower and rose meringue

MIDDAGSPAKET 795:-
Trerättersmeny med vinpaket  och kaffe
DINNER PACKAGE Three course menu with wine pairing and coffee 

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!


