med anor sedan 1907

KRÖNIKAN
1858 | Stora delar av Torekov eldhärjas
1883 | Huset flyttas hit
1907 | Gustaf Swensons köper huset och
startar lanthandel
1931 | Rörelsen utvidgas med kiosk
1965 | Lanthandeln upphör, G.Swensons
son Kjell startar delikatessaffär och bygger ny kiosk
1987 | G.Swensons sonson Jarl startar
café
1990 | Caféet utvidgas och byggs om
till krog, samma dag föds Petter, första
barnet fjärde generation

FÖLJ OSS
FACEBOOK facebook.com/gswensons
TWITTER twitter.com/gswensons
INSTAGRAM sök på “gswensons”
FLICKR swensons & torekov i bildform
NHYETSBREV info om vad som händer
TRIPADVISOR nöjd? lämna din recension
BLOGG spännande från behind the
scenes - swensons.se/blogg

TÄVLING
Lägg din emailadress i skålen på bardisken och gilla oss på facebook så har du
chans att vinna en tre-rätters middag för
två personer, Jalle & Kattis dotter Svea
drar en ny vinnare varje månad!

med anor sedan 1907

MOUSSERANDE
Ett glas Fleurie champagne

129

Ett glas blanc de blanc		

158

Alkoholfritt mousserande

49

SWENSONS
GOA COCKTAILS
Ripe version of GT

en koncenterad gin och tonic i cocktailglas

Dry Martini

en klassisk drya med twist och oliv

125kr per glas
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MENY 3 RÄTTER
Löjrom

rödlök / smetana / toast

Ugnsbakad torskrygg
hummersås / skaldjur

Passionsfruktmousse
hallonsås / mandelflarn

495

VINMENY 2 glas
2011 Semplicemente Bianco Ligurien 		
Italien

2011 Montes Alpha Chardonnay Chile

228
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MENY 3 RÄTTER
Kantarellsoppa
serranoskinka

Oxfilé eller Renytterfilé

gräddkokt Karl-Johansvamop /
hjortronchutney / rödvinsås

Chokladkaka

apelsinsås / grädde

495

VINMENY 2 glas
2008 Bokkenhooutskloof Semillon
Franschoek Syd-Afrika

2010 Barbera d´Asti Allesandro Bera

228
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FÖRRÄTTER
Löjromstoast 						164
smetana / rödlök / toast

Champagne Bouché père & fils 				

129 / 795

Kantarellsoppa 						127
serranoskinka

2008 Bokkenhoutskloof Semillon Franschoek Syd-Afrika 126 / 595

VARMRÄTTER

Kycking Massala				

168

jasminris

Vegetarisk lasagne				

168

Renytterfilé eller Oxfilé				

298

gräddkokt karl-johansvamp/ hjortronchutney / rödvinsås

Hemlagade köttbullar				 178
gräddsås / lingon / pressgurka / kokt potatis

Ugnsbakad torskrygg				
hummersås / skaldjur

268
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DESSERTER
TDC										119
Tryffel / dubbel espresso / cognac (3 cl)

Chokladkaka 									110
apelsinsås / grädde

Vinförslag 2011 Moscatel Spanien			 49 / 6 cl.

Passionsfruktsmousse								110
hallonsås / mandelflarn

2007 Domaine Rousset Peyraguey Sauternes Frankrike 95 / 6 cl.

2 st 36 / 10 st 147

Tryfflar							
fat med små godbitar

Två bitar ost				 				

98

hembakat knäcke / kvittenmarmelad

VARMA GOA
KAFFEDRINKAR
125kr per glas
Jamaican Coffe

Coffe Orange

rom, kakaolikör, kaffe & grädde

cointreau, kaffe & grädde

Roman Coffe

Cointreau Choc

galliano, kahlúa, kaffe & grädde

cointreau, chokladmjölk & grädde

Kaffe Karlsson

Lumumba

bailey’s, triple sec, kaffe & grädde

konjak, chokladmjölk & grädde

