
Kommande menyer i Bistron 

Bistro  

tisdag 13 november 
Självserveringsmeny 

 

Dagens rätt 

Dagens rätt, kött eller fisk 110kr 

 

Från grillen 

Ost- och baconburgare med briochebröd och chili- och gurkmajonnäs samt 

picklad rödlök, crispsallad och pommes (G, Ä) 149kr 

 

Reservation för eventuella ändringar. Vid kostavikelser och allergier meddela vår 

bokning på restauranger@solvalla.se 

 

Caféet och baren är alltid öppna med smörgåsar, 

fikabröd och dryck 

 

 



onsdag 14 november 
Betala i kassan  maten serveras vid bordet 

Dagens rätt 

Dagens husman 129kr 

 

Övriga Rätter 

Friterad rödspättafilé med dansk remulad, citron 

 och örtslungad potatis 169kr (G, Ä) 

 

Ceasarsallad med majskyckling, bacon och parmesan 179kr (Ä) 

 

Reservation för eventuella ändringar. Vid kostavikelser och allergier meddela vår 

bokning på restauranger@solvalla.se 

 

Caféet och baren är alltid öppna med smörgåsar, 

fikabröd och dryck 

 

Du kan också bli serverad vid bordet  

Här finns dock ett begränsat antal platser, förbokning rekommenderas. 

Boka på Solvalla.se eller 08-627 98 60 vardagar 10-13 

 

Se meny nedan 

 

 

mailto:restauranger@solvalla.se


Bordserveringsmeny 14 november  

 

 Förrätt 

Toastskagen toppad med sikrom 80g/160g (G, Ä) 

liten: 145kr 

stor: 255kr 

Kantarelltoast med västerbottenost 139kr (G, L) 

Varmrätter 

Friterad rödspättafilé med dansk remulad,  

citron och örtslungad potatis 185kr (G, Ä) 

Steak minute med ört- och vitlöksbakad tomat, bearnaisesås, 

 rödvinssky och pommes frites 285kr (Ä) 

Sotad secreto med tryffeldoftande rotselleripuré, rödvinssås samt tomat- och 

löksallad 255kr (L) 

Dagens rätt från Bistron 145kr 

 

Sallad  

Ceasarsallad med majskyckling, bacon och parmesan 195kr (Ä) 

 

Dessert 

Chokladglacerad Brownie serveras med romkokta körsbär 

 och vaniljglass 109kr (G, L, Ä) 

Dagens glass med bärcolie 55kr (L) 

Hemgjorda tryfflar 39kr/st (L) 

  

Reservation för eventuella ändringar. Vid kostavikelser och allergier meddela vår 

bokning på restauranger@solvalla.se 



 

Bistron lördag 24 november 

V75-finaler 

 

Proteiner 

Tjocka revben 

Citronpocherad flundra  

Tillbehör 

Gratinerat stomp 

Örtslungad potatis 

Tomatiserad bbqsås 

Chilimajonnäs 

Mix sallad 

Cole slow med blekselleri 

Haricots verts med lök och vitlök 

Majs 

Picklad gurka 

 

Pris online 129kr 

Pris på plats 149kr 

 

Från grillen: 

Ost- och baconburgare med briochebröd och chili- och gurkmajonnäs samt 

picklad rödlök, crispsallad och pommes 169kr  

 

Caféet är alltid öppet med bl a smörgåsar och fikabröd 

 
Med reservation för förändringar 



Bistron onsdag 26 december 
Annandagstrav med V75-finaler 

 

Proteiner 

Nötfärsbiffar med örter och vitlök  

Fisk- och skaldjursgratäng  

Tillbehör 

Potatismos 

Örtslungad potatis 

Rosmarinsky 

Mix sallad 

Cole slow  

Tomater 

Rivna morötter 

Äpple, blekselleri- och gurksallad 

 

Pris online 129kr 

Pris på plats 149kr 

 

Från grillen: 

Ost- och baconburgare med briochebröd och chili- och gurkmajonnäs samt 

picklad rödlök, crispsallad och pommes 169kr  

 

Caféet är alltid öppet med bl a smörgåsar och fikabröd 

 

 
Med reservation för förändringar 


