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RESTAURANGER & MENYER
1 kupong/alternativ 
1. Rådhuscaféet
alt 1. Raggmunk med fläsk och rårörda lingon
alt 2. Banana Pancakes med nutella eller choklad DESSERT
2. Barnens Matfestival
alt 1. Pannkaka med sylt och grädde
alt 2. Mellanmålsstaffett, välj mellan:
- Äppel- och päronsallad med cottage cheese
- Smoothie med banan, hallon och blåbär
- Varm macka med banan och jordnötssmör

3. Pitchers
Kolgrillad fläskytterfilé på ciabattabröd med coleslaw och BBQ 
topping

4. Restaurant Babemba 
Zamè – Djoloff rice
Ris kokat i en smakrik tomatsås kryddad med svartpeppar, la-
gerblad, ingefära, vitlök, olivolja, ekologiska passerade tomater 
samt tomatpuré som ger en fin färg till riset
alt 1. Nötkött
alt 2. Kycklingfilé 
alt 3. Vegan VEGAN
5. PA Langos
alt 1. Ost & skinka: Vitlökssmör, gräddfil, ost och skinka
alt 2. King: Vitlökssmör, gräddfil, rödlök och kaviar FISK 
alt 3. Vegetarisk: Vitlökssmör, gräddfil, rödlök och oliver VEG
alt 4. Dessert: Jordgubbssylt och vispgrädde DESSERT
6. Casey’s Fish and Chips
alt 1. Beerbatterd Fish and Chips - MSC märkt koljafilé som 
doppas i Guinessbaserad frityrsmet. Serveras med handskurna 
pommes frites, vinäger och egengjord tartarsås FISK
alt 2. Garlic Mushrooms – Vitlöksmarinerade champinjoner som 
doppas i Guinessbaserad frityrsmet. Serveras med handskurna 
pommes frites, vinäger och egengjord vitlöksmajonnäs VEG
7. Flying Brewery
Japanese
alt 1. Yakiniku Bowl
alt 2. Tofu Bowl VEG
8. Restaurang China Town 
alt 1. Friterad kycklingfilé (sötsur- eller currysås)
alt 2. Grillspett med sataysås
alt 3. Vietnamesiska vårrullar
alt 4. Stekta nudlar med grönsaker VEG
alt 5. Anksoppa
alt 6. Räkchips

9. Festivalbananen
Friterad banan med glass DESSERT
10. Bakfickan Bistro
alt 1.Italienska delikatesser av hög kvalitet: Lufttorkad skinka, 
handknuten vildsvin- och tryffelsalami från Franchi i Toscana, 
Parmigiano Reggiano - äkta parmesan från Terre di Montagne, 
Montasio - bergsost från Dolomiterna, Tallegio - ängssyrad 
kittost från Lombardiet, grillade grönsaker samt stora gröna 
Cerignola oliver från Puglia
alt 2. 2 bitar/kupong. Italienska pizzor i Napolitansk stil med 
ekologisk tomatsås från Sicilien, bakat på vårt egna surdegs-
bröd. Alla pizzor serveras med ruccolasallad, olivolja och 
balsamico: 
- Formaggio: Tomatsås med 3 sorters ost: Mozzarella, Parmigia-
no och Montasio VEG
- Salumi: Tomatsås, Mozzarella, Parmigiano och vildsvinsalami  
- Verde: Tomatsås, Mozzarella, Parmigiano, grillad paprika och 
pesto VEG

11. Pinchos Skövde
Quesadillas fylld med het högrevsfärs, lagrad ost (från Wrånge-
bäck) serveras med tomatsalsa och srirachamajonnäs

12. Plateaux
Mini-hamburgare med Sivans ostmajonnäs och picklad rödlök. 
Serveras med chips och hemgjord ketchup

13. Viltmat
Älg- och vildsvinskebab i varmt bröd med hemgjord dressing

14. Den lilla krogen 
alt 1. Korv på lamm och gris från Enåsa i Mariestad serveras med 
syrad kål, torkad potatis, rödbetscréme, rödvinssky och riven 
ost från Sivans i Tråvad
alt 2. Filloumi från Falköping serveras med syrad kål, rödbets-
créme, torkad potatis och riven ost från Sivans i Tråvad VEG
alt 3. Vanilj créme ”créme brulé” med äpple, rostad vit choklad, 
havre och karamell DESSERT
15. Restaurang Riviera
Kolgrillad ekologisk entrecôte från Skövde Slakteri serveras med 
nybakat bröd, sallad och dressing 

16. Trattoria Calcio
alt 1. Pizza bianco med kantareller, grönkål och picklad 
krondil VEG
alt 2. Pannkaka med gelato och mortlade bär DESSERT
17. Naturbordet
Direkt från våra rökkåtor erbjuder vi:
alt 1. Alvedsrökt kycklinglår med råstekt potatis, vår egen BBQ-
sås och grönsallad
alt 2. Alvedsrökt rostbiff med råstekt potatis, vår egen BBQ-sås 
och grönsallad

18. Restaurang Galejan
alt 1. Texas BBQ/Smoked Pork
alt 2. Texas BBQ/Smoked Chicken
alt 3. Texas Spicy Peach DESSERT

KONTANTBETALNING/
KONFEKTYR
A. Billinge Godis: 
Försäljning av godisremmar, klubbor, popcorn, läsk, snacks och 
kaffe
B. Five day week: 
Svart kaffe, Americano, espresso, cappuccino, te, caffe latte, 
nyskapande kaffedrycker och vår festivalkaka, Chocolate Dream
C. UNF-Alkoholfri Bar: 
Alkoholfria drinkar, öl och cider till försäljning
D. Schweizermandel: 
Försäljning av kanderade mandlar och cashewnötter. Salta 
mandlar och cashewnötter. Mjuk kola. Färsk chokladdoppad 
frukt
E. BJ:s Konfektyr: 
Försäljning av godis, konfektyr, godisremmar, sockervadd, 
slush, dricka och ballonger
F. Restaurang- och livsmedelsprogrammet/
måltidsavdelningen:
Marknadsföring av kock- och serveringsyrket


