
MENY CAFÈ MONIKA AHLBERG 2022 
Med reservation för ändringar. 
 
Dagens soppa, 115 kr 
Dagens sallad, 169 - 175 kr 
Varmrökt lax med romsås, sallad och basilikapotatis, 169 kr 
Lantpaté med Cumberlandssås, pickles, sallad och basilikapotatis, 169 kr 
Räksallad med ägg och kronärtskockshjärtan 179 kr 
 
Utöver de ordinarie rätterna har vi flera olika erbjudanden för dagen. Som exempel kan 
nämnas köttbullar med gräddsås, pressgurka och lingon, Fisksoppa på torsk, lax, fänkål, 
räkor och aioli, Rostbiff med curryremoulade, sallad och basilikapotatis, Kallrökt lax med 
dillstuvad potatis, sallad och citron. 
Dagens Special har ett dagspris mellan 159 kr-175 kr. 
 
I samtliga rätter ingår smör, nybakat bröd och bordsvatten. 
 
Hembakade Kakor och Bakverk 20 kr - 58 kr 
 
Smörgåsar:  
Har vi i flera olika varianter och i 2 olika storlekar. Mindre på danskt rågbröd och större på 
Levain surdegsbröd. 
 
Ost, Ost/skinka 55 kr/75 kr 
Brie och Salami 70 kr/95 kr 
Leverpastej 70 kr/95 kr 
Räksmörgås 135 kr/175 kr 
Skagensmörgås 135 kr 
Sillmacka 135 kr 
 
Wraps med matiga fyllningar 98 kr - 159 kr, säsong 
 
Kaffe/Te 28 kr 
Läsk, lättöl, loka 28 kr 
Kallpressad äppelmust 38 kr 
Festis, 15 kr 
Alkoholfri öl, 40 kr 
Alkoholfri champagne, Billabong, 195 kr/flaska 
 
 
 
Husets vin: 
Vitt: Reserve Mont-Redon, Cotes du Rhone  
Rött: Domo,Tempranillo  
105 kr/glas, 455 kr/flaska 
 
Rosé: Minuty: 115 kr/glas, 485 kr/flaska 



Cawa: Aritey: 115kr/glas, 485 kr/flaska 
 
Vidare finns även Trimbach Rhiesling, Bourgogne och Chablis. 
 
Mellanöl: 
Hof 59 kr 
 
Starköl:  
Dab, ljus lager, 33 cl, 65 kr 
Guldkällan, ljus lager, 50 cl, 75 kr 
Nils Oscar Ipa, 33 cl, 65 kr 
 
För grupper över 15 personer med bordsservering tillkommer en serveringsavgift om 10%. 
 
  
Maila cafemonikaahlberg@gmail.com för bordsbokning eller beställning av större sällskap. 
 
Vi gör även privata arrangemang på kvällstid.  Bufféer och 3 till 5 rätters middagar vid 
sittande bord. Minimum 20 personer och max 70 personer. 
 
VARMT VÄLKOMNA! 
 
 


