
 
 

Vinterns Meny 
 

Före 
Fårrullar 120 kr 

Fina friterade rullar med lokalt lammkött & grönsaker. Till dessa 
serveras Emmas söta chilisås. 

 
Vänerlöjrom 140 kr 

Serverad med gräddstuvad grönkål & palsternackschips. 
 

Vitlöksbröd 70 kr 
Så enkelt, så gott. Vitlökssmör på Spishyllans eget luftiga 

surdegsbröd & så skjuts in i ugnen! 
 

Finnskogstoast 130 kr 
Krispig liten smörgås med rökt älg, pepparrotscreme 

& hjortron 

 
 
 

 
 

Varmt 
 

Kvällens grill 310 kr 
Finbit från grillen (lokalt grönbeteskött från föreningen Friskt Bete). 

Till köttet serveras ugnsrostad potatis, rödvinssås & vitlökssmör 
samt smörslungade grönsaker. Fråga oss om detaljerna! 

 
Fish & Chips de luxe 260 kr 

 ”Beer battered” Vänergädda med ärtpesto, citronkräm  
& pommes frites. 

 
Spisburgare 220 kr 

Vår klassiker! 180 gram lokal nötfärs. Gammelper lagrad ost från 
Lakene ostgård, bacon, grönsaker & rökig chilimajonäs. Bröd från 
lokala bageriet Schmackofatz och till detta pommes frites, så klart! 

 
Grillad ost från Toverud 260 kr 

Gediget värmländskt mathantverk serverat med sherry- & 
honungsfrästa rotgrönsaker, picklad lök och örtcreme. 

 

Bara för barn 
 

Spishyllas barnburgare, pommes & lite grönt. 100 kr 
 

Fish & Chips med tartarsås & något grönt. 100 kr 
 

Köttbullar med potatis, sås & lingon. 100 kr 
 

Grillspett med vitlökssmör, pommes & grönsaker. 130 kr. 
 



 

Spishyllans vedugnspizza 
Vi bakar egen pizzadeg på svenskt ekologiskt specialmjöl. Alla våra pizzor har en 

smakrik tomatsås & en rejäl näve mozzarella som grund.  
                                                                   

                                                                                                                       VUXEN/ BARN 

Skogen 
Marinerat älgkött, lök & stekt skogssvamp   170/ 110 kr 

 

Ängen 
Ängen - Värmländsk stekost, pesto, minigrönt* 155 kr / 100 kr 

* Spishyllans egenodlade gröna skott och örter 
 

Trägårn’ 
Säsongens grönsaker, körsbärstomater    130kr / 95 kr 

 

Lammet 
Ransbylamm, getaost, färska örter 160/105 kr 

 

Grisen 
Lufttorkad Persfolkskinka, körsbärstomater, rucola 160/105 kr 

 

Kôrven 
Spishyllans chilikorv, lök, jalapenos 155/100 kr 

 

Sven 
Värmländsk skinka 120/90kr 

 

Inge 
Inge tjafs – bara tomatsås & mozzarella 110/85 kr 

Extra: Vitlökssås 20 kr, Vitkålssallad 20 kr 

 
Efter 

 

Mandelkaka med hjortron & vaniljglass 130 kr 
Sött, syrligt & varmt möter vinterns kalla vita  

 

Fröken Fudge chokladkaka 125 kr 
Minns ni Fröken frosts kaka, bakad med vår bruna karamelliga ale… Här har ni 
henne i ny skrud, toppad med godis! Varm och kladdig, serverad med vispad 

grädde & bär. 
 

Glass 42 kr/kula 
Vanilj & choklad eller sorbét 

 

Värmländsk Ostbricka 115 kr 
Pepparchevré, Röd caprin (getost) & Bockhornsklöver, (ko) serveras med 

hemgjord marmelad el chutney & ett litet knäcke. 
 

 


