
Vår idé: Förena fina lokala råvaror med italienska influenser & modern känsla efter säsong! 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Griseknoas- Nibbles luftorkade 

karré med melon   89 sek 
 

Kofösarns Burata med tomat  

89 sek 

Hästens Fröknäcke med 

skagenröra, dill & citron        119 sek 
 

Lillsläggan – Italiensk surdeg, 

löjrom, bianci-cremé, 

västerbottenost, dill, rödlök och 

smetana.                                      155 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla chark plankan – lokala 

charkuterier med goda tillb.  165 sek   

                

Lilla blandplankan – Lite av varje 

från de goda plankorna         195 sek 
 

Stora plankan – lokala charkuterier, 

ostar, goda tillbehör och nybakad 

focaccia                       355 sek 

 

Förrätter 
 

 

Stalltips 
 

 
Bondens Sällskapsmiddag 

Bara sitt och njut från början till slut! 

Minst två personer                 495 sek/pers 

Ost & charkplanka med goda tillbehör,  

Pizza & Dessert. 

 

         495 sek/person 

Meny 
  



 

Pizza av surdeg 
Pizza bakad med Kopparlundens surdeg i 

napolitansk stenugn, charkuterier från Nibble 

gårdsgris & Italien. Alla pizzor inkluderar en 

passande topping med bla. nyriven parmesan och 

lyxig olivolja.  

Bondläppens - Gårdens tomatsås, 

cheddar/mozzarella, Spianata(Italiensk 

stark salami) picklad chili                 205 sek 
 

Bondmorans - Gårdens tomatsås, 

cheddar/mozzarella                          185 sek 
 

Husfruns – Bianci-cremé, Chevré, 

spenat, cheddar/mozzarella, valnötter, 

honung                                                   205 sek 
 

Pigans  – Bianci-cremé, Nibbles 

salsiccia, cheddar/mozzarella, 

karamelliserad lök, ruccola               205sek 

 

Drängens  –  Bianci-cremé, Nibble 

gårdsgris lufttorkad karré, 

cheddar/mozzarella, lingon  205sek 
 

Grepen – ”Calzone” med tomat, ost o 

skinka, ruccola, smetana.  205 sek 

Vegetariskt/Veganskt finns, säg till! 
 

Släggans – Bianci-cremé, 

Västerbotten ost, Löjrom, Lök, Dill 
                  395 sek 
 
Alla pizzor finns att få glutenfria-hojta! 

 

 

 

Vi tänker att vi vill laga god enkel mat 

med fina råvaror efter säsong. Våra 

fantastiska pizzor bakas i stenugn 

tillverkad i Neapel där pizzan skattas 

högt och man är noga med råvaror och 

tillagningssätt. 

Vår underbara botten till pizzan är gjord 

av surdeg från Kopparlundens bageri - 

våra lokala mästare på bröd. 

 

Våra charkuterier kommer från Nibble 

gårds glada grisar. Där har de också 

egen produktion för att skapa 

lufttorkade charkuterier av högsta 

kvalitet. 

 

Vi tycker om att utnyttja det lokala efter 

säsong och tillgång. Det gäller allt ifrån 

vår egna trädgårds äpplen, björnbär, örter 

och rabarber med mera till våra lokala 

producenters härliga grönsaker som vi 

gärna använder i vår meny. 

 

Följ oss gärna på våra sociala medier och 

om ni vill? Lämna gärna en recension på 

Google: Hem till gården i Västerås!  

Instagram: hemtillgarden.se 

Facebook: hemtillgarden.se 

 

 

 



Bondens populära Pannor

 195 sek 

Ugnsgratinerat i gjutjärns pannor 

som serveras med nybakad foaccia 

Parmigiana Melanzana Panna 

Tomat, aubergine, ost varvat  

Pecorella Panna  

Chevré ost på rostad focaccia, spenat, 

smetana, honung & valnötter 

Burrata Panna   

Tomat under ost täcke som toppas med färsk 

Burrata & färska örter 

Spianata Panna                                

Ugnsrostade tomater, Spianata (stark italiensk 

salami) &Tallegio 

Gnocci Panna                                         

Gnocci med tomat under ost täcke som toppas 

med ruccola & färska örter 

Lax Panna                                              

Spenat, smetana, varmrökt lax, västerbottenost, 

ägg, dill & citron. 

Afton Pasta 

Hantverksmässig ravioli  

med spenat och ricotta 195 sek 

 

Gårdens Sallad 189 sek 

Serveras med nybakad Focaccia 

Kycklingsallad 

Grönsaker, avokado, svensk grillad 

kyckling filé, vinegrette & ceasar 

dressing. 

Laxsallad 

Grönsaker, citron, dill, varmrökt lax, 

vinegrette & Sriracha dressing 

Vegetarisk eller vegansk sallad 

Härliga grönsaker med goda 

tillbehör och dressing, säg till om 

vegetarisk eller vegansk. 

 

Sides 

Italiensk surdegs foccacia med                      

flingsalt & rosmarin                   65 sek 

Side sallad                              45 sek 

Rostade salta Mandlar                         55sek 

Oliver                             55sek 

Lantchips                                                       45 sek 

    

Huvudrätter 
 

 



 

Dessert 
Gourmet glass från Rättvik:  

Sorbet         

Bourbon Vanilj  

Choklad 

Brynt smör 

Jordgubb 

Whiskey cremé  

RomRussin  

Vegansk  alla 40 sek/skopa 

Strössel-  karamell, Nöt krokant, 

saltlakrits, choklad.   8 sek 

Sås- salt karamell, choklad, jordgubbe

   8 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Husmors hembakta kaka 59 sek 

Köksans tryffel med jordgubbar 95 sek 

Choklad Mascarpone dessert  95 sek 

Citron o maräng tartelett  

(gluten o laktosfritt)   95 sek 

Vegansk Raw boll  45 sek 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Drinken   

Husfrun (Gin & tonic) 

4cl/6cl         155/210 sek 

Åsnemulen (Vodka & Ginger beer)     

4cl/6cl         155/210 sek 

Ryttaren (Aperol spritz)                   

4cl/6cl         155/210 sek 

Stallbacken (Rom & cola)                     

4cl/6cl         155/210 sek 

Irish Coffé  4 cl 155 sek 

Kaffe Karlsson  4 cl 155 sek 

Dagens (Vin & Sprite)129 sek 

 

Alkholfria drycker 

 

Lokal Alkoholfri CS,  33cl  
En mycket lätt lager öl i Helles/Dortmunder 

stil. Ölen har en lätt kropp och balanserad 

beska.       59 sek 

Lokalproducerad must            59 sek 

Läsk          39 sek 

Mineralvatten                    39 sek  

Kaffe/Te  29 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark öl 

Lokala CopperSmith Westerås 

Lager 500 ml. Fyllig ljus lager. Ölen har en 

maltig karaktär och är en klassisk Lager öl med 

inslag knäckebröd, honung, citrusskal och örter.

   95 sek  
 

CopperSmith Knights Ipa 33cl          
Humlearomatisk smak med inslag av aprikos, 

pomerans, smörkola och halm.  85 sek. 
 

Italiensk Hantverks Öl 33 cl : 
Birra Ichnusa är en lager från Sardinien med 

en påtaglig smak av humle.  79 kr  

Flea -glutenfritt   79 kr 

 

Cider   69 sek 

 

Dryckes meny 

 
  



 

 

 

 

 

 

Prosecco La Tordera 
Lätt och friskt med ett torrt avslut i gommen. 

Bland kullarna i italienska Valdobbiadene, 

området mellan Venedig oh de mäktiga 

Dolomiterna, hittar vi vingården La 

Tordera. Extra torr Asolo Prosecco 

Superiore D.O.C. G. Ljust halmgult med 

doft av vita blommor. Det här är bubblet för 

dig som gillar ett torrt Prosecco! 
  95/450 sek 
 

Cava Castell del Remei 
Spanien. Torrt, blekt gul med gröna 

höjdpunkter. Intensiv arom, ren och elegant, 

med inslag av grönt äpple och citronblomma. 

Toner av tropisk frukt, bröd och torkad 

frukt. Harmonisk balans av alkohol och syra, 

som ger fyllighet och bra finish. Minst18 

månaders lagring. 

 

Flaska           450 sek 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciacorta Bersi Serlini 

Italiensk mousserande i 

Champagne klass.  

80% Chardonnay 20% Pinot 

Bianco druvor. 2 års lagring. 

Fruktig med inslag av rostade 

hasselnötter, jäst & mineral. 

Sprudlande med lång härlig 

smak, finns även som rosé.  

  

Flaska 699 sek 

 

 

 

   

  

 

 

  

Bubbel 



 

 

            
 

 

Malvajio Malapipa  

Spanien. Ett torrt och friskt vitt vin 

från Mijas-Malaga Costa del Sol. 

Gjord på druvan Moscatel. Doft av 

blommor, är ett torrt och friskt vin.  

Passar alla skaldjur och pasta.  

125 sek /495 sek 
  

Malavia Chardonnay  
Spanien. Friskt smakrikt torr 

Chardonnay. Du som gillar Chablis 

viner kommer älska denna. Blekgul 

med gröna toner i färgen Frisk tropisk 

doft med inslag av gröna äpplen och 

päron som återkommer i smaktonerna  

105 /475 sek 

Adeluna 1300  
Argentinskt vin som odlas på 1300 m. 

Len och balanserad i gommen, stor 

intensitet i färg, komplex arom av 

persika och päron med stor naturlig 

syra.                    105/450 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinovalie 
Frankrike, AOP Gaillac  

Loin de L´Oeil druvan. 

Ljus gul med gröna reflektioner. Dofter 

av vita blommor med en antydan till rök, 

mineral- och citrus noter. Stor aromatisk 

densitet i gommen, rik på fett och mycket 

bra längd. Passar till Aperitif/Sällskap, 

Fågel, Fisk/skaldjur, vitt kött, lagrad ost, 

Pasta, Risotto 

  105 /475 sek 

 

Lukas Kesselring Riesling 

Ekologisk. Tyskland. Torrt vitt vin som 

har toner av citron och persika, 

ackompanjerad av ananas. Lite 

gnistrande i munnen med en klar men mjuk 

syra. Smaken av ananas och persika 

kompletteras av honungsmelon i 

eftersmaken. Ett fint Riesling-vin från 

Pfalzområdet.         115/520 sek  

Vitt vin 



  

 

Flor de Malvajio                               

Spanien. Lent, lättdrucket vin 

med mjuka toner. Passar till 

lättare rätter så som förrätter, 

pizza, ost & charkplanka. 

       105/475 sek 
 

Frentana  

Montepulciano D´ Abruzzo 

Italien. Medelfylligt friskt,  

fruktigt vin med toner av hallon 

körsbär och krydda. Passar pizza, 

ost & chark samt kött.                             

             90/410 sek 

 

Sinfarosa Zinfandel, Primitivo 

de Manduria 

Italien. Fyllig och en aning syrlig 

med smak av blåbär, kryddor och 

vanilj. 

Passar bra till pizza, pasta o kött.                     

140 / 620 sek. 
  

 

 

 

 

Spada El Cencio  

Italien. Ett skarpt och kryddigt vin 

med rikligt av aromer. Gjord på 

druvorna Corvinone appassito 

(80%), Cabernet (10%) och Merlot 

(10%)  150/700 sek 
   

Valpolicella Ripasso  

Italien- Kryddig, smak av 

fatkaraktär, körsbär och choklad. 

Passar till kött & chark samt lagrade 

ostar  

    140/550sek 
 

 

 

Pietra Pura Negroamaro, Puglia 

Italien. Medelfylligt vin med toner av 

mörka bär, torkad frukt, örter, 

kryddor och plommon. 140/620 sek 

 

 

 

 

 

 

Rött vin 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Vinovalie Rosé Piscine  

Frankrike. Uppfriskande, rund 

och lätt fruktig smak med lätt 

sötma från Comté Tolosan.  

Flaska         390 sek  

 

La Tordera  

Spanien. En frisk och ljus rosé 

med toner av plommon och 

lätt syra.   

Flaska              390 sek 

 

 

 

 

Moscatel Viognier 

Fruktig med honungsaromer, de           

halvtorkade druvorna lagras på 

fat med rostat bröd.               

125 sek/glas 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega Malvajio Malaje Rosé 

Spanien. Ett torrt och fräscht rosé 

med toner av persika och mango 

från Mijas Malaga Costa del Sol.  

Flaska              490 sek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognac 

Whiskey 

Grappa 

Rom 

Baileys 

Likör               125 sek/glas 

 
 

Dessertvin 

Rosé 

Avec 


