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Dags daglegt... 
Sveppasúpa  lítil/stór            1200/1800 
Ljúffeng sveppsúpa með rjóma -vegan útgáfa:vegan rjómi 
Kjúklingakarrýsúpa lítil/stór        1300/2000 
Meinholl munngátl: Kjúklingur, epli, laukur, gulrót,engifer,chili, paprika,kókos og karrý  

Foss-Tom Yum Súpa lítil/stór           1400/2300 
Okkar útgáfa af þessari dásamlegu thailensku matargerð: Bleikja úr Blundsvatni,  

risarækjur, sveppir, tómatur, kókósmjólk, kóriander, galangal ofl.   

Lambagúllassúpa  lítil/stór           1400/2300 
Okkar spes. Lamb, tómatur, paprika, kartöflur, hvítlaukur, kúmen og laukur    

Plokkfiskur lítill/stór          1900/2800 
Gratineraður þorskhnakki í hvítri sósu með lauk, kartöflum, blómkáli og osti 

- kemur með hunangsgljáðum gulrótum, heimabökuðu rúgbrauð og salati. 

Hefðbundinn Dúett - lítil lambagúllassúpa og lítill plokkfiskur    2800  
Staðbundið hráefni, alþjóðleg matargerð, máltíð fyrir einn. 

Fiskur og franskar          2100 
Djúpsteiktur þorskur, franskar,sítróna og mild kryddsósa.      

Tröllaborgari Úrvals nautakjöt og brauð. 200 gr. BBQ ostborgari,  grænmeti og franskar. 2700 

Skessuborgari Úrvals nautakjöt og brauð. 120 gr. BBQ ostborgari,  grænmeti og franskar. 2100 

Dvergaborgari Úrvals nautakjöt og brauð. 80 gr. BBQ ostborgari,  salatblað og franskar 1400 

Álfaborgari           2100  
Gómsætur grænmetisborgari og úrvals brauð með grænmeti og frönskum.  

Franskar: lítill/stór                 600/1000 

Helgarleyfi... 
Frá föstudegi til sunnudags bætast annar eða báðir neðangreindra rétta við sem 

kvöldmatseðill. Nánari upplýsingar hjá afgreiðslu og þjóni. 

 

 

 

 

 

 

 
Bleikja           3600 
Úr okkar eigin Blundsvatni með rjómalöguðu grænmeti (sveppir, gulrót, púrrulaukur 
og hvítlaukur) hunangsgljáðum gulrótum, sætkartöflumauki og salati 

Lamba fillet            3900 
200 gr. Lambahryggvöðvi, kryddleginn í legi með hvítlauk, tandoori og papriku,  

 með sætkartöflumauki, hvítlaukskryddsmjöri, hunangsgljáðum gulrótum og salati. 
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Brauðmeti og kökur 
Sveitabeyglan  -   Reyktur lax             1200 
með smurosti, rauðlauk , capers, piparrótarsósu og steinselju. 

Hagabeyglan – Sveitaskinka         1100 
með smurosti,  eggi, tómat, rauðlauk  piparrótarsósu og steinselju.  

Heit samloka með sinnepi, tvöfaldri skinku og osti.    800 

Heit ostasamloka          500 
Gulrótarkaka           600 
Súkkulaðikaka          600 
Saltkaramellukaka         700 
Skyrkaka með berjum         800 
Skyrkaka með ástríðuávöxtum       700  
Þeyttur rjómi fylgir kökum, sé þess óskað .  

Heitir drykkir 
Kaffi af könnunni (með ábót)       350  
Te            350 
Cafe Americano/double           400/450 
Espresso/double            400/450 
Cappuccino/double              450/500 
Cafe latte/double              450/500 
Macchiato           450 
Heitt súkkulaði með þeyttum rjóma      500 
Swiss Mocha          550 
 


