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Läckra matupplevelse runt Vindommen & Uknadalen

Vindommenröran

Uknatallriken

– en salig röra

– de allra finaste råvarorna
från vår trakt

Öl från Uknadalen
och Vindommen
– vår egen öl från regionen

Vad kan man finna som gör regionen speciell?

Uknatallriken varierar från anläggning till an-

Passa på att smaka vår egen öl från regionen.

Ja förutom maten är det samarbetet mellan

läggning. På restaurangen skapas tallriken med

Vi har tagit fram tre olika smaker. En stout, en

företagen som gör att man tar del av erfar-

de råvaror som finns tillgängliga för säsongen.

pilsner och en IPA. Vi vill med dessa smaker ge er

enheter, månar om samma gäster och skapar

Har fiskelyckan varit god innehåller den gös

besökare en extra känsla när ni besöker vår des-

specialiteter, både egna och gemensamma. I år

eller kräftor. Under hösten ändrar den karaktär.

tination. Gillar du vår öl kan du beställa den via

arbetar flera matentreprenörer med ”Vindom-

Vildsvin annat vilt och svamp blir vanligt på

systembolaget eller köpa den i din affär. Ölen är

menröran”. Från Smultronboda sprids doften

menyn. Det som återkommer över hela året är

framtagen i samarbete med Nääs Gårdsbryggeri.

från röken. Med alspån och eneflis blir det

rökt lamm, fläsk och nötkött. Samarbetet med

Vår IPA har djup fruktig smak med härlig

rökta lammköttet en av ingredienserna i röran.

bonden inspirerar till nya grödor och nya rätter.

humlekaraktär och tydlig beska.

Blandat med bl.a yoghurt är den en raritet som

Vår Pilsner är en folköl av tjeckisk pilsnertyp med

återfinns på landgången, i smörgåstårtan, i den

en tydlig humlearomatisk doft samt inslag av bröd.

bakade potatisen eller på våfflorna.

Vår Stout har fått sin karaktär av den kraftigt
rostade färgmalten samt rikligt med chokladoch svartmalt som ger stouten en djup kaffeoch chokladkaraktär.

Här serveras Vindommenröran
MARINETTES
Telefon: 0120 - 200 60, webb: www.marinettes.se

Här serveras Uknatallriken
CAFÉ KÅRTORP
Telefon: 0123-300 87, 070-25 85 036

Här serveras vår egen öl
MARINETTES
Telefon: 0120 - 200 60, webb: www.marinettes.se

NYFIKET
Telefon: 0120-201 90, 0730 58 85 39,
Webb: www.nyfiketfalerum.se

NYFIKET
Telefon: 0120-201 90, 0730 58 85 39,
Webb: www.nyfiketfalerum.se

SMULTRONBODA
Telefon: 0493-710 22, 073-246 98 95
Webb: www.smultronboda.se

SMULTRONBODA
Telefon: 0493-710 22, 073-246 98 95
Webb: www.smultronboda.se

CAFÉ KÅRTORP
Telefon: 0123-300 87, 070-25 85 036

CAFÉ KÅRTORP
Telefon: 0123-300 87, 070-25 85 036

VRÅKA MAGASINCAFÉ
Adress, tele, webb etc.

Besök oss gärna på vindommen.com
Margret Segui | +46 (0) 730 20 26 27 | margret.segui@mstravel.se | www.mstravel.se

© All rights reser ved
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden.

