hotell guldkant
Hotell Guldkant välkomnar
den medvetna resenären
som uppskattar bästa
cityläget, inspirerande
design och attraktiva priser.
För att kunna hålla priset
nere har vi utgått från
dagens medvetna hotellgäst och satsat på det som
verkligen betyder något för
gästen. På Guldkant hotell
handlar det om inspirerande
design. För oss betyder det
att ha öga för detaljer och
känsla för vad våra gäster
behöver. Allt är genomtänkt
för att forma en skön hotellvistelse. Vi väntar på er!
Tel: 0490-185 00
www.hotellguldkant.se

deli guldkant
Besök gärna vår nya deli på
Storgatan 21. Deli Guldkant
är en livlig mötesplats, där
du kan köpa ost, chark och
delikatesser såväl som
pokebowls och sallader.
Välkomna!

hotell guldkant
Hotell Guldkant välkomnar
den medvetna resenären
som uppskattar bästa
cityläget, inspirerande
design och attraktiva priser.
För att kunna hålla priset
nere har vi utgått från
dagens medvetna hotellgäst och satsat på det som
verkligen betyder något för
gästen. På Guldkant hotell
handlar det om inspirerande
design. För oss betyder det
att ha öga för detaljer och
känsla för vad våra gäster
behöver. Allt är genomtänkt
för att forma en skön hotellvistelse. Vi väntar på er!
Tel: 0490-185 00
www.hotellguldkant.se

take-away
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deli guldkant

GRÖNSAKSTORGET 6, 593 33 VÄSTERVIK
TEL: 0490-216 00
WWW.RESTAURANGGULDKANT.SE

GRÖNSAKSTORGET 6, 593 33 VÄSTERVIK
TEL: 0490-216 00
WWW.RESTAURANGGULDKANT.SE

varmrätter

varmrätter

Schnitzel

Schnitzel

Vår klassiska schnitzel serveras alltid
169 kr
med våra Guldkantspommes, steksky,
citronklyfta, tartarsås och lökfrästa ärtor.

Vår klassiska schnitzel serveras alltid
169 kr
med våra Guldkantspommes, steksky,
citronklyfta, tartarsås och lökfrästa ärtor.

räkmacka

räkmacka

Som en hel varmrätt på en skiva
169 kr
surdegsbröd; kokt gårdsägg, hemgjord
majonnäs, krispig sallad, tomater och rejält
med räkor toppas med picklad rödlök, dill
och ärtskott. Klassiskt gott!
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pizza

pizza

Pris för extra tillägg:
Sås 10 krš+V´RWEOIV10 kr
Kött, fisk, kyckling, mozzarella 20 kr

Pris för extra tillägg:
Sås 10 krš+V´RWEOIV10 kr
Kött, fisk, kyckling, mozzarella 20 kr

Margherita special
Tomat, ost, mozzarella, färska
tomater och färsk basilika.

Margherita special
95 kr

PROSCIUTTO E FUNGHI
Tomat, ost och prosciutto cotto
(kokt italiensk skinka), champinjoner
och rucola.

Tomat, ost, mozzarella, färska
tomater och färsk basilika.

95 kr
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Tomat, ost och prosciutto cotto
(kokt italiensk skinka), champinjoner
och rucola.

95 kr

bouillabaisse

bouillabaisse

Tomat, ost, handskalade räkor, musslor, 140 kr
färska tomater, rökt lax, champinjoner,
fänkål och saffransaioli.

Tomat, ost, handskalade räkor, musslor, 140 kr
färska tomater, rökt lax, champinjoner,
fänkål och saffransaioli.

bianco

bianco

Vitlöksfärskost, ost, bacon, parmesan, 124 kr
champinjoner, lök. Toppas med friterad
grönkål.

Vitlöksfärskost, ost, bacon, parmesan, 124 kr
champinjoner, lök. Toppas med friterad
grönkål.

chèvre

chèvre

Tomat, ost, getost, honung, balsamico,
rucola, pumpakärnor och valnötter.

114 kr

Tomat, ost, getost, honung, balsamico,
rucola, pumpakärnor och valnötter.

114 kr

bea

bea

Tomat, ost, vitlöksmarinerad fläskfilé
124 kr
med färska tomater, champinjoner, lök,
persilja och vår egen bearnaise.

Tomat, ost, vitlöksmarinerad fläskfilé
124 kr
med färska tomater, champinjoner, lök,
persilja och vår egen bearnaise.

bella italia

bella italia

Tomat, ost, färska tomater, lufttorka
124 kr
skinka, fänkålssalami, rucola, mozzarella,
riven parmesan och citronolja.

Tomat, ost, färska tomater, lufttorka
124 kr
skinka, fänkålssalami, rucola, mozzarella,
riven parmesan och citronolja.

Hot sriracha

Hot sriracha

Tomat, ost, het salami, chorizo, grillad 124 kr
paprika, färsk lök, sriracha chilisås,
rostad lök, rucola och kimchimajonnäs.

Tomat, ost, het salami, chorizo, grillad 124 kr
paprika, färsk lök, sriracha chilisås,
rostad lök, rucola och kimchimajonnäs.

