
SÄSONGENS MENY 
TRE RÄTTER / 495KR TVÅ RÄTTER / 430KR

MENY TAGGA OSS 

#VASTERVIKSSTADSHOTELL

#BLACKROCKGRILL

På Stadshotellet värnar vi om vår region och vårt klimat i 
världen. Vi har ett gott samarbete med flera lokala produ-
center, som jobbar med kvalitet och god känsla för djur-
hållning. När vi planerar våra rätter tänker vi på att hitta 
en bra och hållbar balans mellan grönsaker och proteiner, 
både till våra lunchgäster och till våra gäster på kvällar 
och vid fest, och vi tänker på att minska matsvinnet. Vårt 
hållbarhetsarbete avspeglar sig även i vårt öl- och vinsor-
timent, där vi har många goda ekologiska varianter.   

Vårt hotell och restaurang är Västerviks enda Svanen-
märkta. Bland mycket annat arbetar vi med källsortering, 
matavfall som går till biogas och att hela hotellet ska vara 
fritt från palmolja. 

Nedan ser du vår Säsongens meny. Detta är en special-
komponerad trerätters meny med lokala råvaror efter den 
säsong som vi är i just nu. Du väljer om du vill äta två eller 
tre rätter från denna meny.   

FÖRRÄTT 
Getostterrin med Medinas kavring, picklade gul-
betor, rostade solroskärnor och grönskottsolja. 

VARMRÄTT 
Svenskt lamm med variationer på kål, glacerad 
syltlök och rosmarinolja. Serveras med en  
potatistimbal. 

EFTERRÄTT 
Tant Astas småländska ostkaka serveras med en 
ljummen hemgjord jordgubbssylt och lätt vispad 
grädde. Toppas med lite färskriven mandel. 

dryckespaket
vinpaket / 355kr
ölpaket / 165kr

sociala medier 

 BW PLUS VÄSTERVIKS STADSHOTELL

VASTERVIKSSTADSHOTELL



FÖRRÄTTER & SMÅRÄTTER

SOPPA / 115KR
En krämig och värmande soppa, baserad på 
stensopp, med marinerat fasanbröst toppas med 
rostade rågbrödssmulor och en smakrik örtolja.

Dryck Slanghoek pinotage 2015 / Wisby klosteröl

SOTAD FJÄLLRÖDING / 125KR
Sverige möter Sydamerika! Från iskalla sjöar i 
norra Sverige hämtar vi vår röding och gravar 
den med lime, rullar den sedan i purjolöksaska. 
Till detta serveras en fräsch sallad gjord på mango 
och koriander.

Dryck Kuentz Bas Riesling Mosaik (Eko) / Cirrus Cloudy lager

KLASSIKERN: TOAST SKAGEN / 155KR
Historien täljer att Tore Wretman hittade på den-
na rätt när han var med en ett sällskap av herrar 
och seglade på västkusten. Wretman tog lite av 
vad som fanns att tillgå och så skapades Toast 
Skagen, som har blivit en av Sveriges mest sålda 
förrätter. Vi har valt att följa hans originalrecept. 
Vi kryddar skagenröran med färskriven peppar-
rot och toppar den med kalixlöjrom. Serveras med 
smörstekt bröd.

Dryck: Chateau Fuisse Bourgogne Blanc / Wisby pils

ALLTID PÅ STADSHOTELLET: RÄKSMÖRGÅS / 195KR
Vi serverar handskalade räkor (150g) med vår egen 
majonnäs, ett krämigt ägg och romansallad. Detta  
ligger på ett smörstekt surdegsbröd och har syltad 
rödlök och citron på toppen. Detta med ett glas 
välkyld Riesling - det behövs inte så mycket mer!

Dryck Magic Mountian Riesling / Great White IPA

ALLTID PÅ STADSHOTELLET: CAESARSALLAD  
MED KYCKLING / 165KR
Denna rätt har sin historia från Mexico, där en 
restauratör en kväll fick fler gäster än han kunde 
hantera. För att de inte skulle behöva vänta för 
länge så rörde han ihop en dressing som han vän-
de ner sallad i och serverade med krutonger och 
hyvlad parmesan. För att mätta magen lite mer 
har vi valt att servera detta med grillad lårfilé av 
Movitzkyckling hämtad från Marieströms Gård 
utanför Trollhättan. Vår Caesar kan du få som hel 
eller halv portion, och även utan kyckling. 

Dryck Schuster Rotburger / Melleruds pilsner

TEQUILAPROVNING / 230KR/PERSON 
Du provar tre olika sorters tequila,  

alla med olika lagringstider.  
2cl av vardera. 

WHISKYPROVNING / 230KR/PERSON
Prova tre olika sorters whisky.  

Du väljer själv från vårt stora sortiment.  
2cl av vardera. 



HUVUDRÄTTER

HÄLLEFLUNDRA FRÅN KATTEGATT / 375KR
Vi serverar hälleflundran varsamt tillagad till en 
temperatur på 52 grader. Till denna serveras en 
skaldjurssås monterad med vispad grädde och 
mousserande vin, i harmoni med svarvad gulbeta, 
gräslök och pressad potatis.

Dryck Auxerrois Trois Chateaux / Baron Trenk

RÅDJUR FRÅN LOKALA JÄGARE / 275KR
Mört härligt kött från rådjur bryns och lagas till 
på svag värme till medium rare. Serveras med en 
demiglace smaksatt med blåbär från de småländska 
skogarna, friterad svartkål, en smakrik rödlöks- 
chutney samt en rotfruktskaka som vi har varvat 
med klosterost och olika sorters rotfrukter.

Dryck  Lyngrove collection Shiraz / Figeholms Amber

KIKÄRTSBOLLAR / 195KR
Mellanöstern möter Sverige! Vår syrianska kock 
Walaas smakrika falafel serveras med grillade 
grönsaker och spenatfyllda smördegsknyten 
(burek). Till detta serveras smakrika grönsaks-
röror (hummus och baba ganoush) och ett härligt 
arabiskt bröd. Denna rätt med arabiska smaker 
tillagas av enbart svenska råvaror.  

Dryck Slanghoek Pinotage / Bushveld Bulldog IPA

FLAMBERAD PEPPARSTEK / 250KR
Denna rätt är ett riktigt härligt mathantverk! 
Hanger Steak är en något okänd men otroligt 
god och mör styckdetalj. Hämtas från en lokal 
gård styckad på Bursunds slakteri. Vi steker den 
medium rare och sedan flamberar vi den i cognac, 
paprika, lök och grönpeppar, grädde och fond. Till 
detta kommer det vitlöksbakade cocktailtomater 
och en sidorätt som ni själva väljer.

HAMBURGARE PÅ TRE OLIKA STYCKDETALJER 
FRÅN BJURSUND SLAKTERI  / 210KR
Vår hamburgare serveras rosastekt och saftig 
med jungfrusallad, rödlök, rumstempade tomater, 
getost, honung och pinjenötter. I ett lokalt bakat 
briochebröd med pommes frites och vår egengjorda 
ketchup.

Dryck Tommasi Ripasso / Firestone Walker DBA

SVENSKA KLASSISKA KÖTTBULLAR / 185KR
På kött från lokala gårdar gör vi klassiska svenska  
köttbullar, utan laktos och gluten. Till detta 
serveras en potatisstomp gjord av på potatis från 
Målilla, en härlig gräddsås och Krösa-Majas lingon 
samt pressgurka med persilja.

Dryck Ett glas iskall mjölk! Alternativt Chateau Grand 
Ferrand / Figeholms lager

DAGENS HUSMAN / 150KR
Denna rätt serverar vi måndag till torsdag. Fråga 
oss vad som gäller just denna kväll! 

För de yngre
Barnen är det viktigaste vi har! All mat till barnen 
är helt fri från tillsatser, däremot ingår det grön-
saksstavar innan maten, en valfri alkoholfri dryck 
och så bjuder vi på en pinnglass efter maten. 

KYCKLING / 100KR
Grillad kycklingfilé med pommes frites, ketchup 
och hemslagen bearnaisesås

PANNKAKOR / 100KR
Pannkakorna görs på mjölk från Emåmejeriet och 
serveras med rårörda bär och vispad grädde vid sidan.

KÖTTBULLAR / 100KR
Vi tillagar våra köttbullar på kött från lokala gårdar 
och serverar dessa med potatisstomp, gräddsås 
och Krösa-Majas rårörda lingon.

Vi använder oss endast av svensk 
 kött och fisk och i största möjliga 

mån lokala producenter.



Black 
rock grill

Black Rock grill är en unik matupplevelse där du själv grillar ditt kött, fisk eller vegetariskt 
på en sten som är 400 grader varm, direkt på bordet. Ett trevligt sätt att umgås över 

måltiden med härliga smaker och dofter. Vi serverar alla produkter med en sojadipp som 
ni kan ta på efter att ni har grillat klart. Ni väljer även vilka olika tillbehör ni önskar till er 

måltid. Smaklig måltid!

VÄLJ MELLAN
LOKALPRODUCERAD HÄNGMÖRAD OXFILE / 435KR 180 G

LOKAL VÄLHÄNGD RYGGBIFF / 279KR 180 G / 369KR 300 G

FLÄSKFILÉ FRÅN HÅKANS GLADA UTEGRISAR / 285KR 180 G / 345KR 300 G

MIXADE GRILLBITAR FRÅN LOKALA PRODUCENTER / 320KR 200 G

TONFISK FISKAD PÅ VÄSTKUSTEN (EJ RÖDLISTAD) / 295KR 180 G

VEGETARISKT MED HALLOUMI, GRÖNSAKSSPETT OCH SVAMP / 215KR

GOTT ATT DRICKA TILL
SANTA TRESA FRAPPATO / 445KR/115KR

CANTINA / 680KR/125KR

FEUDO / 1060KR/129KR

FIRESTONE / 68KR

MELLERUDS / 59KR

TILLBEHÖR
BAKAD POTATIS MED SMÖR / 35KR

VITLÖKSPOMMESFRITES / 35KR

ROTFRUKTSKAKA / 40KR

PRESSAD POTATIS / 25KR

CAESARSALLAD MED PARMENSANOST OCH KRUTONGER / 40KR

TOMATSALLAD MED VINAIGRETTE / 35KR

GRÖNSALLAD / 35KR

TAGGA OSS 

#VASTERVIKSSTADSHOTELL

#BLACKROCKGRILL

SÅSER OCH DIPP
BEARNAISESÅS / 25KR

HUMMUS / 25KR

PEPPARSÅS / 30KR

BBQ-SÅS / 25KR

VITLÖKSSMÖR / 25KR

sociala medier 

 BW PLUS VÄSTERVIKS STADSHOTELL

VASTERVIKSSTADSHOTELL



Desserter

TANT ASTAS OSTKAKA / 85KR
Är det fest i Småland hör det till traditionen att 
man bjuder på ostkaka, varje gård med aktning 
har sitt egna recept på detta. Våra kockar har 
hämtat inspiration från tant Astas recept, som 
hon tillagade den hemma på gården Fredsnäs i 
Nävelsjö. Vi serverar den ljummen med hemgjord 
jordgubbssylt och lättvispad grädde samt lite 
färskriven mandel ovanpå.

Dryck Cono Sur Corecha Noble Riesling

TARTUFO / 85KR
Alla som har varit i Italien bär med sig ett härligt 
matminne efter att ha ätit deras ”gelato” (glass).  
Kanske återupplever du ett eget matminne med 
denna italienska citronglassbakelse med hallon-
coulis och rostad vit choklad till.

Dryck Moscatel de Setubal 2013

PANNACOTTA / 85KR
Det är långt till vår- och sommarsäsongen, så vi 
tar hjälp från varmare breddgrader för att tillaga 
denna läckra dessert: Kokospannacotta med färsk 
ananaskompott smaksatt med mynta.

Dryck Slanghoek Noble late harvest 2016

VARIATIONER AV CHOKLAD / 110KR
En måltid utan choklad är som kärlek utan kyssar! 
Håller du med oss, så är det här efterrätten för dig. 
Vi tar oss friheten att inte låsa oss vid en speciell 
anrättning utan tar fram nya läckerheter över ti-
den. Fråga din servitör vad som serveras just idag!

CHOKLADTRYFFEL / EN 35KR / TVÅ 55KR
Vår kock Erik tillagar våra tryfflar för hand och 
smaksätter dessa med olika frukter och olika 
spritsorter. Välj en eller två tryfflar till kaffet.

Dryck Angustura 1787 Rom

vi har även goda kaffedrinkar! 
Fråga din servitör.

Alla har plats för något sött  
efter maten! Den lilla extra magen 

finns där även om man är proppmätt 
efter middagen.


