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Fråga gärna vår kunniga personal om du är osäker 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Nötköttbullar 
Nötkött (63%), potatis, lök, potatisstärkelse, salt, potatisfiber, socker, svartpepparextrakt, smält 

socker. 

Fri från: gluten, mjölkprotein, sojaprotein, laktos och äggprotein. 

Vegetariska bullar 
Rehydrerat sojaprotein (47%), rehydrerat veteprotein (14%), vatten, vegetabilisk olja (solros, raps 
i varierande portion), stärkelse, stabiliseringsmedel (metylcellulosa, karragenan, guarkärnmjöl), salt, 

lökpulver, proteinhydrolysat (vete), maltextrakt (korn), jästextrakt, rödbetspulver, vitlökspulver, 
kryddor, aromer, maltodextrin. 

Innehåller: soja, vete och korn. 
Kan innehålla spår av: sesamfrön, ägg, selleri, senap. 

Gluten & laktosfria pannkakor 
Laktosfri skummjölk, ägg, glutenfrivetestärkelse*, majsstärkelse, modifierad potatisstärkelse, 

rapsolja, äggvitepulver, salt med jod, maltodextrin. 

*Glutenfri vetestärkelse innehåller mindre än 0,002 g gluten per 100 g produkt. Produkten 
är glutenfri och laktosfri. 

Laktosfri sås 
Lök, morot, kalvfond (vatten, brynta ben, grönsaker (lök, schalottenlök, morot, selleri), tomatpuré, 

vitlök, persilja, timjan, lagerblad, svartpeppar, salt), laktosfri mjölk, laktosfri grädde, guldkulör 
(färgämne (sockerkulör E150c), vatten, salt, konserveringsmedel (E211)), svartvinbärsgelé, 

hönsbuljong (salt, jästextrakt, arom, maltodextrin, socker, potatisstärkelse, kycklingfett, kycklingkött, 
lökpulver, antioxidantionsmedel (rosmarinextrakt)), salt. 

Laktosfritt mos 
Potatis, laktosfri mjölk, laktosfritt smör, salt. 

Såsbas 
Svensk pressad rapsolja, emulgeringsmedel (citronsyraester), arom, färgämne (betakaroten).  

Såsbas kan användas vid tillagning av samtliga pannkakor och köttbullar. 

 



Ekologisk pannkaka 
Skummjölk, vetemjöl, ägg, rapsolja, skummjölkspulver, salt. 

Gårdsköttbullar 
Gris- och nötkött (80%), potatis, lök, ägg, ströbröd (vetemjöl, vatten, salt, jäst), potatismjöl, mjölk, 

salt, socker, kryddor. 

Potatismos 
Potatis, mjölk, smör, salt. 

Gräddsås 
Lök, morot, kalvfond (vatten, brynta ben, grönsaker (lök, schalottenlök, morot, selleri), tomatpuré, 

vitlök, persilja, timjan, lagerblad, svartpeppar, salt), mjölk, grädde, guldkulör (färgämne (sockerkulör 
E150c), vatten, salt, konserveringsmedel (E211)), svartvinbärsgelé, hönsbuljong (salt, jästextrakt, 

arom, maltodextrin, socker, potatisstärkelse, kycklingfett, kycklingkött, lökpulver, 
antioxidantionsmedel (rosmarinextrakt)), salt. 

Ekologisk jordgubbssylt 
Jordgubbar, socker, vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra, trikalciumcitrat). 

Lingon 
Lingon, socker. 

Pressgurka 
Gurka, ättika, socker. 

 

På grund av vår hantering av både allergena och icke-allergena livsmedel i samma lokaler kan vi inte 
garantera att några produkter är helt fria från spår av allergener. 

	


