0431-364590 | med anor sedan 1907 | www.swensons.se

LUNCHMENY
Vitlöksbröd soltorkad tomat / persilja / vitlök

54

Räk & skaldjurstoast		
139 / 169
krämig röra på toast / dillmarmelad / löksallad
Gratinerad chevretoast på sallad		
Rostade pumpafrö / aprikoser / Öllövssallad

154

G swensons fisksoppa			
klassiker sedan 1997!

198

Varmrökt Lax					
örtsås / Glimminge nypotatis / sallad

149

Hemlagad vegetarisk Lasagne		
med Öllövssallad

154

Hemlagade Köttbullar (skånsk blandfärs)
potatis / gräddsås / lingon / inlagd gurka

159

Rimmad oxbringa 				
169
pepparrotssås / rotfrukter
med ett glas vin 198

Gåsameny
Svartsoppa med krås eller Pumpasoppa
med gräddkokta kantareller / toast

Ugnsstekt Gås
äpplemos / rönnbärsgele / brysselkål / gåsasås

Ljummen äppelmazarinkaka
hemlagad vaniljsås

3 rätter 445

2 rätter 365

KRÖNIKAN
106 år - 4 generationer - ett hus
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 kiosk
1987 | G.Swensons sonson Jarl startar café
1990 | Caféet utvidgas och byggs om till krog
1997 | Kiosken från 1965 rivs för verandan
1999 | Samarbete med lokala odlare inleds med
närproducerade råvaror direkt från fälten.
2001 | Festlokal och catering tillkommer
2012 | satsning på internet och sociala medier
2013 | Nytt koncept G. Swensons Loge Farmers Market och Logdans

FÖLJ OSS

FACEBOOK facebook.com/gswensons
TWITTER t witter.com/gswensons
INSTAGRAM sök på “gswensons”
FLICKR swensons & torekov i bildform
NYHETSBREV info om vad som händer
BLOGG hemliga recept och mycket behind the
scenes, swensons.se/blogg

BARNMENYför barn upp till 12 år
Hemlagade köttbullar(på skånsk blandfärs)95
potatis / gräddsås / lingon / inlagd gurka
Vitlöksbröd					49
Kycklingklubbor potatis / bearnaisesås
129
glutenfri
Fisksoppa		
			
95
Pannkakor sylt och grädde går att få glutenfri
2 stycken pannkakor				48
4st pannkakor sylt och grädde		78

DESSERTER
Creme Brulé 					
89
Swensons chokladkaka			
78
grädde / hallonsås
Macarons					22
Tryfflar (per styck)			
18
Ljummen äppelmazarinkaka			
98
hemlagad vaniljsås

VÅRA LOKALA ODLARE

Vår målsättning är att ha lokala produkter så långt
det går. I första från Bjäres odlare och producenter;
Potatis-Glimminggruppen, Chark-Heberleins, KycklingBjärefågel, sallad-Nylyckan i Öllöv, BabyleafsalladÖllövsgården, Spetskål-Pojmark Grönt, VakteläggHäljarp, Sparris-Torekov Sparris, hallon Tant Grön

DAGENS FIKA (med kaffe)

Swensons chokladkaka			

84

