
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEM ET CIRCENSES 



 

  TAFFEL 
I en taffel ingår förrätt, huvudrätt och efterrätt. Minst 2 personer 

 måste beställa samma taffel/sällskap. Priserna är per person.   ÖRTAGERTRUDS FASTETAFFEL     Vegansk & Ekologisk 
Historisk husmanskost med medeltida råvaror i samklang med renässansens  
nymodigheter. Passar bra med vitt vin. 
 
Förrätt:    Dagens soppa 
 

Varmrätt: Matpaj med morot, palsternacka, soltorkade 

tomater, broccoli, sockerärtor och ett skal av 

    kikärtor. Serveras med en krämig coleslaw 

 

Efterrätt:    Kryddiga äpplen med krämig sås. 
 

        284 kr/person  KAPITELS FASTETAFFEL 
Efterätten passar utmärkt ihop med 6cl Jadwiga 

  Förrätt:    Hem gjord kanelgurka, saltgurka, syrad  
rödlök, vitlökskryddade rotfrukter och surkål 

 
 Varmrätt:    Pirog med skogssvamp, spenat och  

örter. Serveras med honungsbrynt kål  
och färskost.  

 
 Efterrätt:   Kryddiga äpplen med krämig sås. 
 

         297 kr/person 



 

SNESKÄGGSKÖTTATAFFEL 
En mäktig smakrik taffel för dig som vill ha lite av varje.  
Passar bra till vårt röda vin Basilisk. 
 
Förrätt:    Importerade kryddiga korvar, stekt 
    strömming, svampstuvning, torkat 
    kött, färskost, surkål och syrad rödlök. 
 
Varmrätt:    Brinnande kyckling, revben, 

lammkotlett och fläsksida på en bädd av 
honungsbrynt kål och pressade rotfrukter. 
Serveras med vår egenkryddade senap,  
rårörda lingon och pepparotsröra.  

 
Efterrätt:    Hyllepudding med hjärtansfröjd, 
    blåbärsås och färska bär.    
 

        417 kr/person  Ät med andakt och kom ihåg att njuta av vår innergård!  BRINNANDE TAFFEL 
En taffel inspirerad av korstågens resor, med smaker från såväl  
kontinenten som österns vidder. Passar bra med husets mjöd. 
 
Förrätt:   Importerade kryddiga korvar, torkat  
    kött, vitlökskryddade rotfrukter, 
    surkål och syrad rödlök. 
 
Varmrätt:   ”Brinnande kyckling” späckad med 
    torkade importerade frukter. Serveras 
    på en bädd av honungsbrynt kål. 
 
Efterrätt:   Hyllepudding med hjärtansfröjd, 

blåbärsås och färska bär.     335 kr/person 

Till alla tafflar ingår palsternacksmos, två sorters surkål, en sås och vår hemmagjorda saltgurka 

samt hårt barkbröd.  



 

FÖRRÄTTER 
 Korstågsskänk       114 kr 
 Importerade kryddiga korvar och torkat kött, syrad rödlök, 

 Vitlökskryddade rotfrukter och surkål.  

 

 Vegetarisk skänk         98 kr 
 Hemmagjord kanelgurka, saltgurka, syrad rödlök, vitlökskryddade morötter. 

 

 ÖrtaGertruds soppa         Vegansk       75 kr 
 Fråga er servitör om dagens veganska soppa. Serveras med bröd 

 VARMRÄTTER 
ÖrtaGertruds matpaj  Vegansk    154 kr 
Matpaj med morot, palsternacka, soltorkade tomater, broccoli,  

sockerärtor med ett skal av kikärtor. Serveras med krämig coleslaw. 
 

Fastepirog  Innehåller gluten     152 kr 
Pirog med skogssvamp, spenat och örter. Serveras med färskost 

på en bädd av honungskål. 

 

Fläsksida med rotmos      179 kr 
Saltad fläsksida med krämig rotmos och vår egenkryddade senap. 

 
Brinnande kyckling      189 kr 
½ kyckling späckad med torkade importerade frukter på en bädd  

av honungskål. 

 

Revben        169 kr 
Tjocka, helstekta revben serverade med kumminkryddad surkål  

och äppelkompott.  

 
Lamm Innehåller gluten      199 kr 
Örtkryddade lammkotletter med pepparrotsröra och en krämig 

matveterisotto och syrad rödlök  

 

EFTERRÄTTER 
Kryddiga äpplen med krämig sås      79 kr 
 
Hyllepudding med hjärtansfröjd       98 kr 
Fläderpudding med citronmeliss, färska bär och blåbärssås 

 
Kapitelhusgårdens lammull       89 kr 
Äppelkräm kokt i cider och kanel. Serveras med grädde. 

 

Pannkaka          74 kr 
Pannkaka med grädde och salmbärssylt (Går även att få som gluten/laktosfri!) 



 

DRYCKJOM  Rakt över gatan ligger bryggeriet som förser oss med öl. I våra kvarter har det under 
lång tid bott munkar, och där det finns munkar finns det jästa drycker. 
 
ÖL 
 

Klosteröl        Krus (0,4l)     68 kr 

         Kanna (3l)   510 kr 

 

Spendrups Eko Ljus lager        Krus (0,4l)     55 kr 

         Kanna (3l)   413 kr CIDER 
Briska - Fläder/Äpple eller Päron       Flaska (33cl)  55 kr  VIN 
Husets vin (rött/vitt)  

Anato, Ekologiskt (Tempranillo) Krus (0,2l)   78 kr  Flaska 300 kr 

 

Basilisk, rött (Shiraz)  Krus (0,2l) 128 kr   Flaska 480 kr 
Passar till lamm, svamp och vitlök 
Smak: med fyllig smak av mörk frukt, tranbär, rött kött, kaffe och nejlika. 

Balanserad struktur med bra fuktighet. 

 

Frei Brothers, rött (Zinfandel)                                 Flaska 480 kr 
Passar till grillat, örtkryddat lamm. 

Smak: mogen röd frukt, vildhallon och plommon. En rund fuktighet med  

smörkola och kaffetoner.  SUPAR för matsmältningen 
       Kopp: (4cl) 75 kr       (6cl) 113 kr 
Hallon, Blåbär, Fläder eller Bodvars luva  ALKOHOLFRITT 
Saft: Fläder, Lingon    Krus (0,4l)       20 kr 

Alkoholfri mjöd    Flaska (0,33l)  40 kr 

Mineralvatten     Flaska (0,33l)  25 kr 

Lättöl      Flaska (0,33l)  25 kr 

Myntaté / Kaffe    Krus (0,4l)       25 kr 



 

MJÖD     6cl  Krus(0,2l)    Flaska 0,75l 

Biesiadny   30 kr    83 kr      330 kr 

Korzenny   35 kr    95 kr      380 kr 

Ajmunds 650    43 kr   109 kr      370 kr 

Aifur     45 kr   119 kr      390 kr 

Surr och Brak   45 kr   119 kr      390 kr 

Sky River Dry   41 kr  131 kr      430 kr 

Jadwiga   64 kr  180 kr      620 kr 

 

Vill ni prova några olika mjödsorter? 

Mjödbricka   3x6cl   120 kr 

Mjödbricka   5x6cl  200 kr 

 

Biesiadny vol.12% (Husets mjöd) passar till nästan all mat, men främst till gris, fågel och lite 

syrligare rätter. Tillverkas enligt traditionella gamla polska recept för  

Czwórniak med en del honung för varje tre delar vatten. Kryddad med kanel och citrus. En bra smak 

för nybörjare. 

 

Korzenny vol.11%  är med polska mått ett torrt mjöd, men har trots detta en söt smak. Smaken är 

relativt neutral med en klar smak av honung men har en tunn men tydlig nyans av ek. Mjödet passar till 

det mesta och är lätt att dricka. 

 

Ajmunds 650 vol.11,4%  År 1361 invaderade Valdemar Atterdag Gotland och ett stort slag stod vid 

Ajmunds Bro mellan gutar och danskar. Under sommaren hålls bin i exakt detta område, och resultatet 

är en honung av nektar från raps och blåklint, som nu kan avnjutas i detta mjöd. 

 

Aifur vol.11%  en polsk mjöd med hög kvalité av vildblomsterhonung. Det är ett ljuvligt, halvsött 

mjöd med humle, vilket ger den en besk eftersmak. 

 

Surr och Brak 11,2%  innehåller en andel brakved vilket ger mjödet en oerhört smörig karaktär. 

Det bör sägas att detta knappast är ett mjöd på renodlad brakvedshonung då den domineras av raps, 

men den kan ge en liten insikt i vilka effekter brakved kan ge om man jämför med andra mjöd. 

 

Sky River Dry vol.10,5%  är ett lättare mjöd av vinkaraktär för de som inte gillar så mycket sötma. 

Den har en lite nötig karaktär med pärontoner och passar bra till vilken maträtt som helst. Som 

måltidsdryck är detta det absolut bästa mjödet och passar bra till kycklingen då den inte influerar 

smakerna med sötma. 

 

Jadwiga vol.16%  är ett mjöd som skall drickas i små mängder. Den är kryddad med hallon och 

nypon vilket ger den en rikligt söt smak och fungerar därför bäst tillsammans med efterrätt eller som ett 

alternativ till avec. 


