
Matjesill 
på smörstekt danskt rågbröd med len palster-
nackspuré och en sherry-& balsamvinägrett

FÖRRÄTTER FISK VARMRÄTT

KÖTT VARMRÄTT

DESSERTER

BISTRO RÄTTER

Tarté flambeé
med gräddfil, färsk potatis, hyvlad silverlök, 
löjrom och färskriven prästost 
Carpaccio 
på oxfilé med Gammel Knas ostcreme och 
friterad kapris, saltrostad mandel och 
garnerad med krasse

Smörstekt lättrimmad torskloin
med persiljerotspuré, pocherat ägg från Huset 
på kullen, dillslungad sparris och musselskum
Grillad citrus- & 
koriandermarinerad tonfiskkotlett 
serveras med Caesarsallad

Lammkarréracks 
med krossad vitlökspotatis, tomatkompott 
och balsamicosky

Entrecote, 250 g 
(närproducerat Dalsjöfors)
ostgratinerad fänkål med citron- & 
honungsglacerad lök med bearnaisesås

Moule frites 
med black garlic aioli

Rökta räkor,
rökta musslor och rökt hälleflundra
serveras med whiskeyaioli, avocadodip, sallad 
med vaktelägg, oliver och grillat bröd

Bookmakertoast
med oxfilé, Dijonkräm, riven pepparrot, 
rå äggula på vitlöksbröd

Pavlova 
med vaniljkräm och färska jordgubbar

Smultronbavaroise,
pannacotta på filmjölk från Ruggstorp 
med en citron- & vitchokladglass
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Stora hotellet i Nybro uppfördes 1935 och inhyste vid tidpunkten ett hotell, ett stadshus och en bank och har från start haft en 
central roll i Nybrobornas liv. Efter en totalrenovering av fastigheten är vi oerhört stolta över att vi åter kan slå upp dörrarna till 
ett hotell med restaurang. Hotellet rymmer 31 rum, 4 konferenslokaler, 2 restauranger och den fantastiska Stadshussalen även 
kallad Theandersalen.

Varmt välkomna till oss och glad sommar!                                           Stora Hotellet - det lilla hotellet med ett stort hjärta. 

Smörstekta rabarber
med fläderparfait och mandelbiskvi

107:-

NYBRO STORA HOTELLETS 
SPECIALARE (för 2 pers.)

Grillad T-bonesteak 
med svartpepparpotatis, rödvinssky, sauce 
vert, black garlic majonnäs, kryddsmör och 
potatisgratäng

695:- för två

Örtpanerad Panoumi
med gremolataslungad zuccinispaghetti 
och rödbetstapioka

173:-

Vegetarisk tarte flambeé slice
med citrus gräddfil, sparris, tångpärlor 
och picklade rädisor

114:-

Hamburgare
på Black Angus från Ingmarsgården, rökt 
cheddarost, tomat, rödlök, vildsvinsbacon, 
friterad potatis och chiliaioli


