
                           

 

 

                      

 

                       VARM CHOKLAD 
                                           med vispgrädde 
 
 

Husets 60% - mild & krämig med låg bitterhet                                48,- 

Vit - uttalade toner av mjölk och vanilj   50,-  
 

Ljus 34% - klassisk mjölkchoklad   50,-  
 

Mörk 70% - kraftfull med lätt jordiga toner    50,- 

 

Nutella - hasselnötskräm    52,-                                                                           

Chili – (stark) mörk och kraftfull med het chili                      52,-  

Salty caramel - smak av brynt socker & salt karamell           52,-  

 

Key lime paj – fräch smak av lime och vit choklad                                        54,-  

Strawberry cream - somrig med äkta jordgubb                                   54,- 

Hallontryffel – underbar med tydlig hallonsmak  54,- 
 

Apelsinchoklad - frisk och krämig                                       54,- 

Salt  Lakrits - mjölkchoklad med lakrits från Kalabrien  54,- 

Chai-choklad – mjölkchoklad härligt chaikryddad  54,- 

 

Manjari från Madagaskar 64%   65,- 
Grand Cru-choklad från Madagaskar där jord-förhållandena  

ger en fruktig, syrlig, mörk choklad med toner av hallon,  

körsbär, röda vinbär och apelsin. 

 

Årgångschoklad från Bolivia 68%    65,- 
Cru Savage-choklad på vildväxande sällsynta Criollo  

Amazonaco-bönor med en djup ton av sviskon,  

vanilj samt lätta toner av citron och grapefrukt. 

 

Sur del lago från Venezuela 88%    65,- 
Värlsdunika kakaobönor i absolut världsklass  

med smak av plommon, svart te, rostat kaffe och toner av  

lakrits. Intensiv och kraftig men mycket välbalanserad. 

 

Affogato-choklad    55,- 

Varm choklad med en kula vaniljglass     



                       KAFFE  & TE 

 

Nybryggt kaffe  inkl. påtår*   39,- 

Amerikano - Dubbel espresso, hett vatten  39,- 

Espresso (dubbel)     32,- 

Cappuccino - Dubbel espresso, ångad mjölk  46,-  

Latte - Dubbel espresso, ångad mjölk   50,- 

Latte med smak - Vanilj/Kola/Salt karamell  52,-  

Moccalatte                            55,- 

Dubbel espresso, ångad mjölk, mjölkchoklad, vispgrädde 

Chokladkaffe med grädde   55,- 
Kaffe, mörk choklad & vispgrädde 

 

Affogato     55,- 
Dubbel espresso med en kula vaniljglass     

 

Chailatte - Ångad mjölk med chaisyrup   49,- 

 

Te –Svart/rött/grönt/ört    39,- 

 
*Vårt  kaffe kommer från Johan & Nyström och är ett ekologiskt s.k specialkaffe. 

Det är mörkrostat och har en söt, mjuk,  kraftfull smak och hög fyllighet. 

 

                             KALL DRYCK 
 

Islatte - Dubbel espresso, mjölk, grädde         50,- 
 

Islatte m. smak - Vanilj/Mocca/Salt karamell  52,- 
 

Ischoklad - Kyld varm choklad, grädde                            52,- 
 

Ischai - Chaisyrup, mjölk, grädde                         52,- 
 

Iste     42,- 
 

Juice – 100% frukt                           39,- 

Sparkling Rosé, 0,0% alkohol   39,-  

Lemonad – Kiviks                                             35,- 

Coca cola/ Zero    29,- 

Mineralvatten - Naturell eller citron   29,- 

Festis - Päron/ Hallon/ Apelsin                  15,- 



 

                                DESSERT 
 

Dagens bakelse    55,- 
Se montern/fråga personalen vad dagens smak är. 

 

Tryffeltårta    49,- 
Krämig choklad-tryffeltårta med grädde 

*glutenfri, *nötfri, *mandelfri 

 

Nutellabakelse    49,- 
Ljummen nutellafylld chocolate chipcookie  

med grädde 

 

Smulpaj     69,- 
på säsongens bär. Serveras med glass & grädde 

*glutenfri 

 

Chokladfondue – Mörk eller ljus choklad  89,- 
med frukt, bär & marshmallows  

*glutenfri, *nötfri, *mandelfri 

 

Chokladvåffla    75,- 
med vår egen sylt, grädde & smält choklad 

*äggfri, *nötfri, *mandelfri 

 

Nutellavåffla    75,-               

med vår egen nutella, banan & grädde 

*äggfri, *mandelfri 

 

 

Afternoon Tea Chocolate     295,- 
En dröm för chokladälskaren! 

-Toast, lemoncurd, nötkräm, marmelad 

-Chokladmousser, minibakverk, praliner, mm 

-Varm choklad med vispgrädde 

-Mousserande rosé (alkoholfri) 

*Växlande bakverk efter säsong 
 

                                 

 

 
 

 

                  



                  FIKA 
 

Biskvier, (se montern vilka vi har för tillfället)  42,- 
-Choklad, -Salt Caramell, -Lakrits/Hallon,  -Apelsin/havtorn 

*glutenfri, *nötfri, *låglaktos 
 

Salt kolaruta - Mjuk gräddkola på nötmarängbotten  45,- 

*glutenfri, *mandelfri 
 

Brownie - toppad med chokladtryffel   45,- 

 

Dammsugare - med äkta arrak och extra mycket choklad 39,- 

 

Chokladboll - extra fluffig och med extra mycket choklad 35,- 

*glutenfri, *låglaktos ,*nötfri, *mandelfri, *äggfri   
 

Salt lakritsboll - med mörk choklad och salt lakritsströssel 35,- 

 

Chokladhallongrotta -  Mördegskaka med choklad och hallonsylt 35,- 

*nötfri, *mandelfri, *låglaktos 
 

Biscotti – Härliga biscotti i olika smaker   24,- 
Hasselnöt/Mandel/Kardemumma/Choklad 

 

                                  MATIGT 
 

Ostsmörgås - ost & grönsaker   54,-  
på vårt egenbakade choklad-rågbröd 
 

Kalkon & ostsmörgås - kalkon, ost & grönsaker  54,- 
på vårt egenbakade choklad-rågbröd 

 

Yoghurt - med vår egen chokladgranola   49,- 

 

Lyxig chokladbrunch     179,- 
-Varm choklad med vispgrädde 

-Chokladvåffla med sylt och grädde 

-Smörgås (ost eller kalkon) 

-Juice 

-Valfri chokladpralin  

 

 

 

 



                                   GLASS 
 

Affogato-kaffe    55,- 

Dubbel espresso med en kula vaniljglass   

 

Affogato-choklad    55,- 
Varm choklad med en kula vaniljglass    

 

Sundae-skogsbär    79,-    
Vaniljglass, skogsbärsylt, grädde, vit choklad,  

kaksmulor  

 

Sundae-bananasplitt    79,-  
Vaniljglass, banan, grädde, chokladsås,  

marängkross 

 

Glassdrink-kaffe    79,- 
Lyxig glassdrink med vaniljglass, kaffe, grädde, 

smält choklad & strössel 

 

Glassdrink-choklad    79,- 
Lyxig glassdrink med vaniljglass, varm choklad , 

grädde, smält choklad & strössel 

 

Glassdrink-vit choklad    79,- 
Lyxig glassdrink med vaniljglass, ångad mjölk,  

grädde, smält vit choklad & kexkulor 

 

Glassbricka - Prova på-bricka med sju olika smaker.  115,- 

Perfekt att dela på 2! (endast under maj-september) 

 

 

*All glass är glutenfri, och egen tillverkning av grädde, mjölk, äggula, socker, choklad, 

              (vit, ljus, mörk). Samt äkta smaksättning som frukt, bär, nötter mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  PRALINER 
 

Nobel-praliner - Vårt mest exklusiva pralinsortiment  19,-/st 

Ett hemligt fest-tema ska sammanfattas i en unik chokladpralin. 

15 olika sorter som tillverkats och levererats till Nobelgästerna sedan 2006.  

*Alla praliner  är  glutenfria.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga praliner – Obs! Varierar efter säsong  17,-/st 
Handgjorda från råvaror av högsta kvalitét.  

*Alla praliner  är  glutenfri      

 

 


