
	

 
Gammaldags vaniljglass med frostnypta 
hallon, maräng och kinuskisås eller 

chokladsås, 10 

Smakbyns Appleaud 6 

 
Lättfrusen chokladcreme med bär och 

husets sorbet, 12 

Smakbyns Röd Granit 6 

 
Kvällens sorbet, 4 

 
 
 
 
 
 
 

Vår avsmakningsmeny består av åtta rätter 
som avspeglar hela vår kvällsmeny. Där finns 

den mat som vi i Smakbyn gillar mest i 
härliga kombinationer med klara höga smaker. 
Alla våra rätter är tillagade från grunden 
med traditionella metoder gjorda på härliga 

nordiska råvaror som är tillgängliga  
just nu. 

 

Smakmenyn 95 

Smakmenyn serveras till alla kring 
bordet, bör förbeställas före kl 18 

 

Dryckespaket 45 

(en dryck till varje rätt,       
mindre glas) 

 
 
 
 

 
 

 

Kvällens ostar med marmelad och 
fröknäcke, 14 

20 € inkl. Gustavs goda portvin 

 
 
Vi gillar att låta vår kvällsmeny variera 

efter säsong. Därför har vi valt att 
komplettera den med ett gäng rätter som kan 
variera dagligen. Kika på vår svarta tavla 

eller fråga din servitör efter vad som finns 
där just idag. 

 
 

	
	

	

 
Ljummen soppa på kräftor med kallrökt 

forell och tomatfiléer samt 
kräftstjärtar, 13 

Rodiestiu Eco Cava 8 
Stallhagen Honungsöl 7 

 
Portvinsgravat lamm med picklade 
kantareller och granemulsion samt 
lingon och friterat surdegsfras 14 

Går även att få med jordärtskocksspegel 
istället för lamm, 12 

Monte del Fra Ripasso 14 
Stallhagen Pale Ale 7 

Smakbyns egna skogssnaps 6 
 
 
 

 
 
 
 

Smörstekt salladskål med getost och 
rökta betor, örtcreme och rostade 

nötter, 26 

Spurnasen Spätburgunder 11 
Stallhagen Original 6 

 
Torskrygg med smörad fisk- och 
musselbuljong, grönsaksragu med 

knaperstekta kantareller och lök samt 
härlig terrin gjord på viliga  

åländska ”päron”, 31 

Sandstein Riesling 11,50 
Stift KlosterNeuburg Pinot Noir 9,50 

Stallhagen Dark Honey 7 

 
Hängmörad entrecôte, tomat-löksallad, 
rödvinssky, kryddsmör samt friterad 

potatis, 36 

El Numero Primo Rioja 12,50 
Stallhagen IPA 7 

 
 

 
 
 

De flesta av våra rätter på kvällsmenyn erbjuds 
som barnportioner för halva priset till barn 

under 12 år. 
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