
 

Öppettider Cafè 
 

Maj-september: 10-17 | Stängt måndagar 
Vid evenemang håller vi öppet längre.  

Kaffe med fikabröd
Fika för en person ............................................. 95 kr
Kaffe eller te, kanelbulle, mjuk kaka, två småkakor 
 

Stora Picknickpåsen att ta med ................ 99 kr 
Ostfralla, muffin, hård kaka, kaffe eller valfri läsk 
 

Lilla Picknickpåsen att ta med .................... 69 kr 
Bulle, chokladboll, kaffe eller valfri läsk
 

Kaffebröd
Stor kanelbulle ................................................... 27 kr
Wienerbröd ......................................................... 27 kr
Muffins: vaniljkräm & kardemumma ......... 22 kr
Hård kaka ............................................................. 17 kr
Mormors smålandskringla ............................ 22 kr
Chokladboll med pärlsocker ........................ 22 kr
Lisas chokladbiskvie med chokladkräm.. 27 kr
Mazarin med vaniljkräm .................................. 27 kr
Våffla med hemkokt sylt och grädde ....... 45 kr 
Våffla med sylt, grädde och glass ............. 55 kr
Säsongens bär/frukt paj med vaniljsås .. 50 kr
Chokladkaka med vispgrädde ..................... 50 kr
Apladalens söta, en marängbakelse ........ 50 kr
 

Bröd
Ostfralla ................................................................ 40 kr
Skinka och ostfralla ......................................... 45 kr
Ägg och ansjovissmörgås ............................ 55 kr
Leverpastejsmörgås ...................................... 55 kr
Hembakad grillad macka ost & skinka .... 95 kr  
Räksmörgås med handskalade räkor .... 125 kr

Måltider 
(Lunch serveras 12-15, därefter lättare alternativ)
Räksallad ........................................................... 140 kr 
Kycklingsallad .................................................. 140 kr 
Västerbottenostpaj med tomat ............. 140 kr 
Limemarinerad kyckling, potatissallad   175 kr
Varmrökt lax, stugans potatissallad ..... 195 kr 
Schnitzel med potatis & bearnaisesås 175 kr
 

Barnens meny
Stora hemgjorda pannkakor m. sylt & grädde
2 st: 85 kr .......... 3 st: 105 kr .......... 4 st: 125 kr
Övriga rätter som barnportion ................... 95 kr

På lunchen ingår sallad, bröd, vatten och kaffe. Vi  
serverar endast svenskt kött!  Specialkost?  
Fråga oss för goda alternativ för dig. 
 

Drycker ( för fler alternativ se dryckesmeny)
Smoothie, stugans smaker ......................... 49 kr
Kaffe, påtår ingår .............................................. 30 kr
Te ............................................................................. 20 kr
Varm choklad ...................................................... 30 kr
Coca-Cola, Fanta, Sprite ............................... 27 kr
Aqua citron/naturell ......................................... 27 kr
Juice, flaska ........................................................ 27 kr
Hemmagjord jordgubbssaft .........................17 kr
Mjölk, glas ............................................................ 17 kr
Festis/MER, apelsin, päron, jordgubb ....... 17 kr

Här kan du få nybakat fika, goda mackor eller 
lunch. Du väljer själv en plats i vår härliga 

berså eller inne i stugan. 
 

Vi lagar maten från grunden, med bra råvaror 
och mycket kärlek. Därför försöker vi alltid 
baka och tillaga mat i lagom mängd för att 

undvika svinn och menyn kan variera. Köttet 
vi serverar är alltid svenskt, något som är 

viktigt för oss. Så ofta vi kan försöker vi få 
tag på närproducerat till våra rätter.

www.apladalenskaffestuga.se

Kvälls- och helgmeny
 
 
 

Välkommen till Apladalens Kaffestuga  
önskar Malin och Lisa


