BARNENS MENY

Ta hem & gör en Blåbärsdrink
2 dl mjölk

Vitlöksbröd

49kr

eller 0,5 dl blåbärssylt

Räk- & skaldjursröra

85kr

2 msk vaniljglass

Dillmarmelad / Rödlök / Toast / Sallad

Mosa bären och blanda dem med mjölken och 1 msk glass.

Hemlagade köttbullar

Vispa kraftigt. Häll upp i glas. Lägg i resten av glassen

Gräddsås / lingon / kokt potatis

1 dl blåbär (färska eller frysta)

och servera.

DRYCKER
G Swensons Äppelmust 50cl

59kr

Mineralvatten

32kr

Fisksoppa

95kr

Stekt Lax Kokt potatis & skirat smör

95kr

Ryggbiff Kokt potatis & bearnaisesås

95kr

Pannkakor med sylt & grädde
2 st pannkakor

48kr

4 st Pannkakor

78kr

Äppeljuice / apelsinjuice

18kr / 26kr

Barnglass

Mjölk

18kr / 26kr

med chokladsås

Pepsi / Pepsi max / Zingo / 7-up

Svar på kluringarna!

Gömda namn!

Kluriga talesätt!

1.Näsan

1. Axel

1. Räv

2.Du blir blöt

2. Knut

2. Varg

3.Spiken

3. Björn

3. Oxe

4. Frimärket

4. Lejon

95kr

46kr

32kr

G SWENSONS ÄPPELMUST
Barnen älskar vår egenproducerade äppelmust. Den är söt och fruktig,
ekologisk och närproducerad på äpplen från Bjärehalvön. Den är ofiltrerad och helt utan tillsatser. Prova du med!

En flaska á 50cl 59kr

VISSTE DU ATT….
... en människa i genomsnitt har 100 000 hårstrån på huvudet.?
...att det är omöjligt att nysa och titta samtidigt?
...en krokodil inte kan räcka ut tungan?
… elefanten är det enda djur som inte kan hoppa?

Kluringar
1.

Vad är det som har 2 vingar och 1 rygg men inte kan flyga?

2.

Vad händer om du hoppar i vattnet i 45 graders vinkel?

3.

Vad har huvud men inte ögon?

4.

Vad är det som kan sitta i ett hörn och åka jorden runt?

5.

Vad är vitt när man kastar upp det i luften och gult när det landar?

Svaret ska bli ett förnamn, vilket?
1. Där din arm är fäst på kroppen?
2. Kan du slå på ett snöre?
3. Finns i skogen och på Skansen?

Kluriga talesätt, vilket djur ska det vara?
1.

Listig som en….

2.

Hungrig som en…

3.

Stark som en...

4.

Modig som ett...

