Heydalur
Heydalssúpa
1300 kr
Engifer, karrý, blóðberg, tómatar, lárviðarblöð, kókosmjólk, laukur,
hvítlaukur.
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Forréttir
Kremuð fiskisúpa
2000 kr
Laukur, hvítlaukur, karrý, tómatkraftur, fiskur, rækjur, humar og jurtarjómi.
Lostalengjur Matthíasar
1600 kr
Reykt lambakjöt (hrátt). Borið fram með melónukúlum og kaldri
bláberjasósu.
Reyktur lundi með salati og sesamlegi
1700 kr
Lundi úr Ísafjarðardjúpi borinn fram á salatbeði með
sesamlegi, bláberjamauki og melónukúlum.
Bleikjurós á salatbeði
1400 kr
Grafin bleikja, borin fram á salatblaði, með sinnepssósu.

Með öllum forréttum fylgir brauð
Auka salat kr. 500

Aðalréttir
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Grænmetisréttir
Grænmetisbuff garðyrkjubóndans
2200 kr
Heimagert grænmetisbuff, laukur, karrý, gulrætur, steinselja,
hveiti og parmesanostur.
Borið fram með fersku salati, sósu og kartöflublöndu.

Grænmetis Lasagne
2200 kr
Gulrætur, sellerírót, tómatar, kókosmjólk, chilipipar, sýrður
rjómi, kotasæla
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Grænmetisbaka
2200 kr
Smjördeig, spergilkál, sellerí, tómatar, egg, jurtarjómi, mozarella
og gráðostur.
Borin fram með fersku salati.

Fiskréttir
Saltfiskur frá Vestfjörðum
3200 kr
Með súrsætum lauk og papriku
Borinn fram með hrísgrjónum, fersku salati og suðrænni
sósu.

Villtur lax úr Heydalsá
4000 kr
Ofnbakaður, borinn fram með rósmarín kartöflum og
fersku salati
(aðeins á laxveiðitímabili)

Kjötréttir
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Nýveidd eldisbleikja úr Heydal
3700 kr
Borin fram með rósmarín kartöflum og fersku salati. Þú
velur:
• pönnusteikt með salti og pipar
• ofnbökuð með mango chutney
• ofnbökuð með grænu pesto
• ofnbökuð með soja, chili, hvítlauk og engifer
• ofnbökuð með gráðosti

Aðalréttir

Heydalsborgari
2200 kr
Nautakjöt, beikon, ostur, grænmeti, barbequesósa og hamborgarasósa.
Borinn fram með rósmarín kartöflum og fersku salati.
Íslensk kjötsúpa aflraunamannsins
Lambakjöt og grænmeti

2200 kr

Osta- og spínatfyllt kjúklingabringa
2800 kr
Kjúklingur, spínat, ostur, sveppir og laukur.
Kjúklingabringan er borin fram með fersku salati og hrísgrjónum.
Lambapottréttur að hætti Heydals
3000 kr
Lambakjöt, karrý, blaðlaukur, gulrætur og bananar.
Borið fram með fersku salati og hrísgrjónum.
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Jurtakryddað lambafille með villisveppasósu 5000 kr
úr Heydal
Borið fram með rótargrænmeti, fersku salati pecanhnetum
og spínati

Heydalur
Eftirréttir
Bláberjadraumur ferðalangsins
Heydalsbláber, möndlumakkarónur, súkkulaði, heslihnetur,
bláberjalíkjör og vanilluís.

1 00 kr

Heit rabarbarabaka úr garði Elínusar
1 00 kr
Rabarbari bakaður með smjördeigi (crumble), karamellusúkkulaði,
rúsínum, möndlum og vanilluís.
Heit eplakaka með vanilluís
Heimabökuð eplakaka með eplum, kanil og möndlum.

1 00 kr

Súkkulaðikaka með vanilluís
Heimabökuð frönsk súkkulaðikaka.

1 00 kr

Möndlubaka með marsipani og vanilluís
Heimagerð baka fyllt með möndlum og marsipani.

1 00 kr

Drykkir
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Espresso
Espresso tvöfaldur
Heitt súkkulaði
Cappuccino
Te
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