
MENY



Norrbottens meny 679/769 kr

Kalixlöjrom 30/60 g
Smörstekt bröd, Västerbottensost, vispad crème fraiche, 

rödlök, citron och dill

Ren
Grillad ren med smörstekt svamp & rotfrukter. Serveras med 

Madeiradoftande svampsås samt potatisterrin.

Hjortron
Vaniljpannacotta med hjortron och crunch

À la carte

Hummersoppa 168 kr
Hummersoppa med Västerbottensost-crème & krutonger

Skagen med Kalixlöjrom, halv 185 kr / hel 279 kr
Smörstekt bröd med skagenröra, Västerbottensost, citron, 

dill & picklad rödlök. Toppad med Kalixlöjrom.

Kalixlöjrom, 30 g 219kr / 60 g 299 kr
Smörstekt bröd, Västerbottensost, vispad crème fraiche, 

rödlök, citron och dill

Räkmacka de lux 269 kr
200 g handskalade räkor, rågbröd, majonäs, ägg, 

krispsallad, syrad rödlök, citron & dill

Charktallrik 160 kr
Utvalda charkuterier med oliver, semitorkade 

tomater & surdegsbröd

Köttbullar 149 kr
Helt enligt vårt originalrecept, serveras med gräddsås, 

rårörda lingon, pressgurka samt potatispuré

180 g cheese & bacon burgare 190 kr
180 g högrevsburgare med briochebröd, bacon, 

cheddarost, lök, tomat, sallad samt vår egen dressing. 
Serveras med pommes.

Pepparstek 379 kr
Grillad pepparoxe med rostade rotsaker, 

rökt sidfläsk & lök. Serveras med cognacpepparsås 
samt krämig potatisgratäng.

Ren 374 kr
Grillad ren med smörstekt svamp & rotfrukter. Serveras 

med Madeiradoftande svampsås samt potatisterrin.

Röding 279 kr
Halstrad rödingfilé med smörstekt svamp, 

rotsaker & sparris. Serveras med skaldjurssås 
samt potatisterrin.

Luleå hockeys 3- goda 549 kr

Skagen med Kalix löjrom
Smörstekt bröd med skagenröra, Västerbottensost, citron, 

dill & picklad rödlök. Toppad med Kalixlöjrom.

Röding
Halstrad rödingfilé med smörstekt svamp, rotsaker & sparris. 

Serveras med skaldjurssås samt potatisterrin.

Fransk chokladfudge
Vispad grädde & marinerade bär

Luleå hockeyrestaurangernas 
klassiker 649 kr

Hummersoppa
Hummersoppa med Västerbottensost-crème & krutonger

Pepparstek
Grillad pepparoxe med rostade rotsaker, rökt sidfläsk och lök. 
Serveras med cognacpepparsås samt krämig potatisgratäng.

Crème brûlée
Råsockerknäckad brûlée med sorbet

Alla rätter förbeställs via 
mail bokning@luleahockeyrestaurangerna.se 

eller telefon 0920-22 72 72

Alla rätter förbeställs via 
mail bokning@luleahockeyrestaurangerna.se 

eller telefon 0920-22 72 72



Desserter

Kolasås 65 kr
Glass med hemgjord kolasås

Chokladtryffel 35 kr

Hjortron 119 kr
Vaniljpannacotta med hjortron

Crème brûlée 127 kr
Råsockerknäckad brûlée med sorbet

Fransk chokladfudge 98 kr
Vispad grädde & marinerade bär

Barnmeny 80 kr

Köttbullar med gräddsås potatispuré & rårörda lingon


