Lunchmeny 11:30-15:00
Jordärtskockssoppa
serveras med bröd och färskost
90 :-

Bageriets Báhn Mì
srirachamajonäs, picklade grönsaker.
Välj mellan kött eller vegetarisk

Pannbiff

Karl-Johansvampsås, potatispuré,
rårörda lingon

Crème brûlée
bärkompott

135 :-

95 :-

Gotländsk flundra
brynt smör, pepparrot,
dillslungad potatis

Brownie
grädde, bärcoulis

120 :-

95 :-

80 :-

Grillad butternutpumpa
Kantarelltoast
västerbottenstuvade och picklade
kantareller på vårt eget bröd
180 :-

sojamajonäs, sauterad kål,
picklad pumpa

Chokladtryffel

110 :-

35:-

Dagens pasta
fråga personalen
155 :-

Fråga personalen vid allergi

bagerietvisby.se

Bagerietvisby

Bageriet Mat & Bar

Kvällsmeny 17:00-22:00

Förrätter

Varmrätter

Efterrätter

Jordärtskockssoppa

Pumpagnocchi

äpple, picklad jordärtskocka

sauterad kål, parmesan,
picklad butternutpumpa, salvia

95 :-

Hummerkroketter
fänkål, dillmajonäs
135 :-

Kantarelltoast
västerbottenstuvade och picklade
kantareller på vårt eget bröd
halv 125 :- hel 180 :-

Oxtartar

Hösthallon

195 :-

Röding

brynt smörglass, hasselnötter

rökt smörsås, potatis, blomkålspuré

Brownie
grädde, bärcoulis

Kyckling
bräserad och konfiterad kyckling,
friterad potatis, jordärtskocka, svamp

80 :-

Crème brûlée

235 :-

bärkompott

Flankstek

145 :-

275 :-

Friterad blomkål

Kvällens pasta

Fråga personalen vid allergi

125:-

255 :-

chili, rotselleri,
rödvinsås, patatas bravas

65 :-

125 :-

Varm sockerkaka

ö-chips, schalottenlök

sesamdressing, chili, srirachadip

vaniljglass, rostad vit choklad,
lakritssirap

95 :-

Chokladtryffel
35:-

En bit ost
marmelad och knäcke

fråga personalen

60 :-

155 :-

bagerietvisby.se

Bagerietvisby

Bageriet Mat & Bar

🥂 Brunchmeny vecka 36 🍴
Ägg-veg
Kokt ägg
med gotländsk
piggvars-rom,
dillpanko
25 :-

pocherat ägg, spenat, hollandaise
95 :-

Ägg Rojall

🍞

pocherat ägg, rökt flundra från Sysne,
hollandaise
125 :-

🥚
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Äggröra

Ostron

med nybakat bröd
lägg till bacon
95 :-/ 115 :-

🐣

Chicken Waffel
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friterat kycklingbröst,
belgisk våffla, lönnsirap
145 :-

Bondbönan 🌱

med nybakat bröd, koriander,
picklad tomat, rostad majs
95 :-

Frittata
svamp, potatis, lök, crème fraîche

sk!

vinägerkokt lök,
citron, tabasco
35 :-

🐚

