
Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens är ett 
Svanenmärkt hotell och det är självklart för oss att alltid 

arbeta med så närproducerade och
ekologiska råvaror som möjligt.

Best Western Gustaf Froding Hotel & Conference
is a Svanen-labeled hotel and it is natural for us to

always work with as locally produced and
organic ingredients as possible.

Restaurang Emilia



Förrätter  

STARTERS

 
SÖTPOTATISSOPPA .....................................................................  75 kr Halv / 125 kr Hel 
Sötpotatissoppa på kokosmjölk, smaksatt med  
kummin och ingefära. Serveras med fröknäcke. 
Sweet potato soup with coconut milk flavored  
with cumin and ginger, served with homemade seed cracker. 
 
SIKROMS TOAST .......................................................................... 85 KR
Sikrom på smörstekt toast serveras med  
vispad smetana, rödlök, dill, avokado och citron.
Classic whitefish roe on toast served with  
whipped smetana, red onion, dill, avocado and lemon. 

KANTARELLTOAST ....................................................................... 95 kr
Smörstekta kantareller på smörstekt toast,  
lagrad sveciaost samt lufttorkad skinka.
Chanterelles on toast with aged svecia cheese and dry cured ham. 

  

Köket rekommenderar
 Fråga om kockens erbjudande

 

Tonight’s home cooking

135 kr



Varmrätter 
MAIN COURSES

VEGETARISK OUMPH BOURGUIGNON ....................... 169 kr
Mustig gryta på Oumph, skogschampinjoner, kantareller,  
rotfrukter serveras med kokt potatis. 
Oumph stew with mushrooms, chantarelles and  
root vegetables served with potatoes.

HALSTRAD RÖDING ........................................................... 195 kr
Halstrad röding med citronhollandaise,  
mandelpotatis och smörrostade betor.
Grilled char with lemon hollandaise, almond potatoes 
and butter roasted beets. 

LAMMRACKS ......................................................................... 275 kr
Grillade lammracks, marinerad med vitlök och örter.  
Serveras med potatis och jordärtskockspuré samt mustig 
rödvinssås. Toppas med gremolata och rostade hasselnötter. 
Grilled lamb racks, marinated with garlic and herbs. Served  
with potatoe and Jerusalem artichoke and red wine sauce.  
Topped with gremolata and roasted puree.

HELSTEKT HJORTYTTERFILÉ .......................................... 295 kr
Hjortytterfilé serveras med svamprisotto, tryffelsås samt bakade 
cocktailtomater och toppas med rotfruktschips.
Venison served with mushroom risotto, truffle sauce, baked cocktail 
tomatoes topped with vegetable.

Vår klassiker 
OUR CLASSICS

FRÖDINGS LAXPLANKA .................................................... 235 kr
Spritsad potatispuré med Hollandaisesås, gratinerad tomat 
och handskalade räkor.
Salmon served with potato puree, Hollandaise sauce, gratinated
tomato and shrimps.

FRÖDINGS BIFFPLANKA ................................................... 255 kr
Spritsad potatispuré med bearnaisesås,  
gratinerad tomat och baconlindade hericot vertes.
Beef served with potato puree bearnaise  
sauce, gratinated tomato and bacon wrapped hericot verts.



Pubmeny 
PASTA DIABLO A LA TONCI .............................................145 kr
Linguini, nötfärs, rosépepparsås serveras  
med crème fraiche. 
Linguini, minced beef, rosé peppar sauce  
served with crème fraiche.

ANGUSBURGARE 150 G MED OST ................................155 kr
100 % Angusnötkött med bröd, ost, rödlök, tomat, romansallad  
och dressing serveras med coleslaw och pommes frites.
100 % Angus beef burger with bread, cheese, red onion, tomato,  
romaine salad and dressing served with coleslaw and French Fries.

VEGETARISK BURGARE ....................................................155 kr
Halloumiburgare med bröd, rödlök, tomat, romansallad 
och dressing serveras med coleslaw och pommes frites.
Halloumi burger with bread, red onion, tomato, romaine salad  
and dressing served with coleslaw and French Fries.

FRÖDINGS RÄKMACKA ..................................................... 175 kr
                                                                                          110 kr / Halv
Serveras på rostat rågsiktsbröd, handskalade räkor, sallad,
citronmajonnäs och dillvippa.
Shrimp sandwich on toasted sifted rye bread with lemon
mayonnaise and dill.

CLUB SANDWICH ................................................................179 kr
Klassiker som serveras på rostat bröd med kyckling, bacon, ost,
tomat, lök, sallad och currydressing serveras med pommes frites.
Classic dish on toast with chicken, bacon, cheese, tomato, onion, 
salad and a curry dressing with French Fries 
 
 
 
 

 LÄGG TILL / ADD ON
 Bearnaisesås / Bearnaise sauce     +20 kr
 Cheddarsås / Cheedar sauce    +20 kr 
 Peppar Jack cheese      +20 kr
 Cheddar cheese       +20 kr
 Extra bacon       +25 kr 
 Sötpotatispommes / Sweet potatoe Fries   +25 kr
 x2 Angusburgare / x2 Angusburger     +39 kr
 x2 Halloumiburgare / x2 Halloumiburger   +39 kr



 
 

Dessert 
DESSERT

RÖDBETSKLADDKAKA ......................................................69 kr
Hemlagad rödbetskladdkaka serveras med  
vispad vaniljgrädde och havreflarnskross.
Homemade beetroot mudcake served with whipped vanilla  
cream and crunch.

TIRAMISU ...............................................................................69 kr
Klassisk Tiramisu serveras med hallon och havreflarnskross.
Classic Tiramisu served with raspberries and crunch.

LEMONCURD PÅ SAVARIN ...............................................85 kr
Lemoncurd på savarin serveras med grädde,  
maräng och toppas med krossad lakrits.
Lemoncurd on savarin served with whipped cream,  
meringue and topped with crushed licorice.

Barnmeny  
KIDS MENU 

UPP TILL 12 ÅR

PANNKAKOR MED GLASS OCH SYLT  ..........................65 kr
Pancakes with ice cream and jam.

GRILLKORV MED POMMES FRITES ...............................65 kr
Hotdog with French Fries. 
 
HAMBURGARE MED POMMES FRITES ........................65 kr
Hamburger with French Fries.        
 
GLASS MED TOPPNING.....................................................45kr
Ice cream with topping.

* Allergener? Vänligen fråga personalen. 



Drycker
Öl och Cider / Beer and cider

Mellerud öl på fat     50cl  69kr
Starobrno öl på fat      50cl  80kr
Krušovice öl på fat     50cl  80kr 

Fryken Havre Ale     33cl  75kr
Fryken Havre IPA      33cl  75kr
Norrlands ljus      33cl  60kr
Heineken       33cl  60kr
Newcastle      33cl  60kr
Bistro Lager, mellanöl     33cl  58kr
Mariestads       50cl  78kr
Bishop Finger      50cl  81kr
Guinness      33cl  76kr

Briska päroncider      33cl   64kr
Päroncider       50cl  74kr
Hallon/limecider      50cl  74kr

Alkoholfritt / Non Alcoholic

Frödings egentappade vatten kolsyrat/stilla  (75cl)  35kr 
Läsk, coca cola, coca cola zero, fanta, sprite   25kr 
Lättöl         25kr
Alkoholfri öl         47kr

Löfbergs Lila kaffe (fairtrade) / Tea     25kr

Ekologiskt

Prova hantverksöl från trakten 
Säsongens brygd 75 kr
 
De stora skogarnas, de djupa sjöarnas och de ljusa  
gläntornas landskap. Här tar vi vattnet och havren och  
brygger ett öl som vandrat under kullarna och mognat  
under långa somrar.  
 
Fråga oss i personalen vilken som är säsongens brygd.  



Vita Viner / white wine            Glas  Flaska

Scaia Bianca Garganega/Chardonnay,
Tenuta Sant’Antonio, Veneto, Italien                  355kr
Torrt, friskt och fruktigt med en trevlig ton av Lime och passionsfrukt. 

Chablis, JM Brocard, Bourgogne, Frankrike.           477kr
Torrt, mycket friskt och mineraliskt med ton av äpple, citrus och krita.

Riesling Langenlois, Weingut Rabl, Kamtal, Österrike     382kr
Torrt, fruktigt och balanserat med ton av päron och äpple.

Chardonnay/Viognier, Laurent Miquel, Languedoc,
Frankrike           79kr   315kr
Torrt, balanserat, smakrikt med ton av äpple, honungsmelon
och fläderblom.

Château Grand Ferrand, Entre-Deux-Mers, 
Bordeaux, Frankrike          89kr   345kr
Torrt, friskt och fruktigt med ton av krusbär och citrus. 

Wild Yeast Chardonnay, Springfield, Robertson, 
Sydafrika                       499kr
Torrt, friskt, fylligt och smakrikt med tropisk frukt och mineral. 

Röda Viner / red wine          Glas  Flaska

Côtes du Rhône Vieilles Vignes, Sanat Duc,
Rhônedalen, Frankrike                     388kr
Smakrikt, fylligt, fruktigt och kryddigt med angenäm ekfatskaraktär. 

Campo Viejo Reserva, Rioja, Spanien        404kr
Kryddig doft med fat, björnbär och vanilj

Rosso di Montepulciano, Poliziano, Toscana, Italien         394kr
Medelfylligt, komplext med smak av körsbär, örtkryddor och fat. 

Syrah/Grenache, Laurent Miquel, Languedoc,
Frankrike           79kr   315kr
Smakrikt och fruktigt med balanserade syror och lång eftersmak.

Château Grand Ferrand, Bordeaux, Frankrike     89kr   345kr
Medelfylligt och vinbärsfruktigt med fin tanninstruktur och
balanserad eftersmak. 

Ekologiskt

Ekologiskt

Ekologiskt

Ekologiskt



Husets vintips på flaska / special recommendations    Glas  Flaska

Amarone della Valpolicella, Tenuta Sant’Antonio,
Veneto, Italien                 671kr
Fylligt och smakrikt med ton av körsbär och katrinplommon.
Lång komplex eftersmak. 

Sonoma Zinfandel – Seghesio, USA      114kr    574kr
Mycket fruktig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av  
björnbär, blåbär, mynta, choklad, peppar och vanilj. 

Rosévin / rosé wine

Laurent Miquel Rosé, Languedoc, Frankrike          79kr  315kr
Torrt, friskt och fruktigt med ton av smultron och röda vinbär. 

Champagne och mousserande / sparkling

Freixenet Cordon Negro          20cl     112kr
Torrt, medelfylligt med viss elegans. Frisk smak med fräscha    37,5cl  176kr
toner av gröna äpplen och citrus.
 
Balbinot Cuvée Prima Stella Extra Dry               327kr
Torrt, balanserat och elegant med ton av citrus och päron. 

Champagne Delamotte Brut                809kr
Torrt, friskt och fylligt med karaktär av gula äpplen, citrus,
brioche och mineral. 

Dessertvin

Pineau Charentes 10 år                 4cl 40kr
Består av 2 delar vin och en del långlagrad cognac som
tillsammans har lagrats på ekfat.

Alkoholfria viner / non alcoholic wines

Jacobs Creek Unvined Riesling, Australien, vitt     55kr    145kr
Fruktig, ungdomlig smak med en lite sötma, inslag av päron, 
honungsmelon och lime 

Jacobs Creek Unvined Shiraz, Australien, rött      55kr    145kr
Fruktig smak med inslag av fat, blåbär, björnbär, vanilj, lakrits



Avec

COGNAC      1cl 4cl 6cl   
  
Grönstedts VS     21kr 83kr 125kr
Martell V.S.      22kr 89kr 133kr
Rèmy Martin V.S.O.P.    33kr 133kr 199kr

WHISKEY      1cl 4cl 6cl 

Jameson      20kr 80kr 120kr
Famous Grouse     20kr 80kr 120kr
Jack Daniels      22kr 89kr 134kr
Highland Park     26kr 105kr 157kr
Laphroaig 10 år     28kr 112kr 168kr
The Macallan fine oak 12år   32kr 129kr 194kr
Lagavulin 16år     34kr 136kr 204kr

LIKÖR/ÖVRIGT     1cl 4cl 6cl 

Baileys      20kr 80kr 120kr
Cointreau      20kr 80kr 120kr
Drambuie      20kr 80kr 120kr
Xanté päronkonjak     22kr 88kr 132kr

SNAPS      1cl 4cl 6cl

Skåne, O.P. Andersson,  
Herrgårds, Aalborg akvavit.   20kr 80kr 120kr
Gammeldansk     20kr 80kr 120kr
Jägermeister     20kr 80kr 120kr
Absolut vodka, kurant, citron, vanilj  20kr 80kr 120kr



Våran prost 
är rund som en ost 
och lärd som själva den onde, 
men gemen likväl 
och en vänlig själ 
och skäms ej, att far hans var bonde. 
Han lever som vi 
och dricker sitt kaffe med halva i 
som vi 
och ratar icke buteljen, 
älskar mat 
som vi 
och är lat 
som vi 
- men annat är det vid helgen.

Så fort han får prästrocken på, 
vi andra känna oss ynkligt små, 
men prosten likasom växer, 
för då är han prost från topp till tå 
och det en hejdundrande prost ändå 
i stort pastorat med annexer. 
Jag glömmer väl aldrig i all min dar, 
hur vördig han var 
här om sistens i kappan och kragen, 
hur världens barn 
han malde i kvarn 
och läste för köttet lagen! 
Och prosten grät 
- tacka för det, 
han talte om yttersta dagen!

Och alla gräto vi ymnigt med, 
ty köttet sved 
och själen var allt satt i klämma. 
Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut 
vid tjänstens slut 
efter prosten ut, 
ty rådet var kallat till stämma. 
Men det förståss, 
vi repade oss, 
när prosten klarade strupen 
till sist och sade: ”välkomna 
till smörgåsbordet och supen!”  
 
- Gustaf Fröding, 1891

Våran prost


