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MEDELTIDA GÄSTABUD
Adelns mat under 1300 och 1400-talet var en kavalkad av färg, 
form och smak. Kockarna var högt ansedda och då maten var en 
central del i livet under medeltiden nedtecknades receptböcker 
varav en del finns bevarade till i dag. Det är bland annat på dessa 
medeltida recept som Kapitelhusgården baserar sin meny. 

En medeltida måltid bestod oftast av flera rätter och kallades för 
taffel. Först något surt eller syrligt, därefter en huvudrätt och  
avslutningsvis något sött. Denna ordning ansåg man främjade 
matsmältningen och höll kroppen i balans. 

 
DYRA KRYDDOR
Kryddor var viktigt och visade på rikedom men användes också 
för sina hälsobringande egenskaper. Vissa kryddor odlades lokalt 
såsom timjan, rosmarin och citronmeliss eller växte vilt för vem 
som helst att plocka. För den mer välbeställde var importerade 
kryddor närmast ett måste; muskot, kanel, nejlikor, saffran, ing-
efära och peppar. Här talar vi om kryddor värda sin vikt i guld! 
Kamelkaravaner färdades genom Asien till främre Orienten där 
varorna lastades ombord på båtar för vidare transport norrut ända 
till våra kalla breddgrader. 

BRÖD
Brödet var basen i alla måltider och användes för att suga upp 
även den minsta lilla sås eller sky. Ofta ser vi på avbildningar hur 
brödet används som en tallrik där man gröper ur en grop i mitten 
och fyller upp med mat.



ÅLDERMANNEN REKOMMENDERAR

ÖL      68kr 
 
MJÖD     83kr 
 
SUP (för matmältningen)      fr75kr 
 
ALKOHOLFRITT MJÖD  40kr

BESTICK 
Gaffeln var okänd på medeltiden. För det mesta åt 
gästerna enbart med kniv, sked och fingrarna. De 
använde sitt lillfinger till att ta upp den feta såsen 
från skålarna på bordet. Etiketten bjöd att man all-
tid undvek att få sås över den andra fingerleden.  
 
Eftersom den vänstra handen betraktades som 
”oren” användes denna ej vid förtäring eller till att 
ta emot mat med. Vanligast var att man hade med 
sig sin egna kniv och sked till bjudning men för att 
underlätta för våra gäster tillhandahåller vi dem.  
 
I Sverige tog det lång tid för gaffeln att slå igenom 
då prästerskapet talade om den som ”djävulens 
påfund” under sin predikan.



GUTNISK TAFFEL
Med råvaror som var vanliga på Gutarnas ö under medeltiden. 
Passar bra med Klosteröl. 

Något lätt:  Rökt lammfiol, korv, ost, äpple,  
    surkål 

Något varmt:  Örtkryddade lammkotletter med  
     selleripuré och krämig veterisotto  
    med syrad rödlök

Något sött:       Kryddiga äpplen med krämig sås

725kr för 2–4 personer

 BRINNANDE TAFFEL
En taffel inspirerad av korstågens resor, med smaker från såväl 
kontinenten som österns vidder. Passar bra med husets mjöd. 

Något lätt:   Importerade kryddiga korvar och  
    torkat kött, vitlökskryddade morötter  
    surkål och syrad rödlök
 
Något varmt:  ”Brinnande kyckling” späckad med  
    torkade, importerade frukter och  
    serverad med honungsbrynt kål 

Något sött:   Hyllepudding med hjärtansfröjd,  
    blåbärssås och svenska bär 

725kr för 2–4 personer



KAPITELHUSETS TAFFEL
En rejäl och smakrik taffel med något av det bästa huset har att 
erbjuda. Njut revbenen med vårt eget öl eller pröva något av våra 
olika mjöd. 

Något lätt:  Salt sill, stekt strömming,  
    skogssvampstuvning, surkål och 
    syrad rödlök

Något varmt:  Tjocka, helstekta revben serverade  
    med kumminkryddad surkål,  
    äppelkompott och rårörda lingon.
 
Något sött:       Lammull. Äppelbitar kokta i cider  
    och kanel serverade med vispgrädde

675kr för 2–4 personer

BOTULFS TAFFEL
En rejäl måltid som mättar. Passar bra med Sleepy Bulldog Pale 
Ale. 

Något lätt:  Dagens soppa 

Något varmt:  Fläsksida med rotmos

Något sött:       Preussiska Päron

695kr för 2–4 personer



NÅGOT LÄTT
Skänktallrik      115 kr 
Korv, ost, lammfiol, äpple, bröd, färskost och mandel 
 
Gutnisk skänk     89 kr 
Rökt lammfiol, korv, ost, äpple, surkål 
 
Korstågsskänk     129 kr 
Importerade kryddiga korvar och torkat kött, syrad rödlök,  
vitlökskryddade morötter och surkål 

 
Kapitelskänk     99 kr 
Salt sill, stekt strömming, syrad rödlök, skogssvampstuvning 
och surkål 

 
Vegetarisk skänk     95 kr 
Kanelgurka, syrad rödlök, vitlökskryddade morötter och surkål 
 
Dagens soppa     60 kr 
Fråga er servitör om dagens soppa. Serveras med bröd

VEGETARISK FASTETAFFEL
En stor del av årets dagar var fastedagar och under dessa fick man inte äta 
kött eller ägg. Vanligtvis åt man under fasteperioden endast grönsaker och av 
den anledningen serverar vi en vegetarisk taffel på Kapitelhusgården. I vissa 
områden med kallare klimat, som här i norden, fanns inte alltid grönsaker att 
tillgå och därför tillät man fisk under fastan. Även en del sjöfågel och fyrfota  
vattenlevande djur, som bäver, togs in på menyn. 

Något lätt:   Kanelgurka, syrad rödlök,  
    vitlökskryddade morötter och surkål
 
Något varmt:  Pirog med skogssvamp, spenat och  
    örter serverad med honungsbrynt kål  
    och färskost
 
Något sött:   Kryddiga äpplen med krämig sås

675kr för 2–4 personer

Till alla tafflar ingår både mjukt rågbröd och hårt barkbröd. Det 
senare som åminnelse av forna tiders magra förhållanden.



NÅGOT VARMT
Lamm      179 kr 
Örtkryddade lammkotletter med selleripuré och krämig  

veterisotto med syrad rödlök 
 

Brinnande Kyckling    169 kr 
1/2 Kyckling späckad med torkade,  importerade frukter  
och serverad med honungsbrynt kål 
 

Revben      169 kr 
Tjocka, helstekta revben serverade med kumminkryddad  
surkål, äppelkompott och rårörda lingon. 
 

Vegetarisk      149 kr 
Pirog med skogssvamp, spenat och örter serverad med 
honungsbrynt kål och färskost 
 

Fläsksida med rotmos    169 kr 
Skårad fläsksida med krämigt rotmos

NÅGOT SÖTT
Kryddiga äpplen med krämig sås  59 kr 
 

Hyllepudding med hjärtansfröjd  98 kr 
Fläderpudding med citronmeliss, blåbärssås och bär  
 

Lammull      78 kr 
Äppelbitar kokta i cider och kanel serverade med vispgrädde 
 

Pannkaka      69 kr 
Ugnsbakad pannkaka med sylt 
 

Preussiska Päron     79 kr 
Sötat päron med mandel och kanel serverad med hallongrädde

HJÄRTANSFRÖJD 
 

Citronmeliss (Melissa officinalis), även kallad ”bisuga” eller ”hjärtansfröjd”, är 
en krydda och medicinalväxt. Använd i matlagning eller te ger bladen en lätt 
citronsmak. Doften ansågs vara lockande på bin och man brukade gnida in nya 
bikupor med bladen, därav namnet ”bisuga”. Den ansågs även vara stärkande 
för hjärtat, därav namnet ”hjärtansfröjd”. 
 

På Kapitelhusgården serveras den bland annat till  Hyllepuddingen. Hylle är ett 
gammalt ord för fläder.

Ät med andakt och kom ihåg att njuta av vår trädgård!



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. 
 

Klosteröl    Krus (0,4 l) 68 kr
    Kanna (3 l) 480 kr
 
Sleepy Bulldog   Krus (0,4 l) 65 kr
    Kanna (3 l) 450 kr 

Ljus lager    Flaska (33 cl) 55 kr
 
Cider     Flaska (33 cl) 55 kr
 
Vin (rött eller vitt)   Litet krus (0,2 l) 78 kr
    Stort krus (0,4 l) 143 kr
    Flaska (0,75 l) 250 kr
 
Mjöd     Krus (0,2 l) 83 kr
 
Sup    Kopp (4 cl) 75 kr
Bittar, Fläder, Bodvars Luva, Birgers Bittra Besk,  

Hanssons Hederliga Hörvel 
 
 
ALKOHOLFRITT
 
Saft    Krus (0,4 l) 20 kr 
Fläder, lingon 

Mjöd     Flaska (0,33 l) 40 kr
 
Mineralvatten   Flaska (0,33 l) 25 kr
 
Lättöl     Flaska (0,33 l) 25 kr
 
Pepparmyntsté   Krus (0,4 l) 25 kr

 IN CAELUM CEREVISIAE EST NULLUM 
ITAQUE HIC BIBEMUS ILLUM



GRUPPER & EVENEMANG
Är ni intresserade av en annorlunda upplevelse för er 
konferens, födelsedag, bröllop eller allmänna glada 
tillställning? Vi har många möjligheter att erbjuda din 
grupp och vi hjälper gärna till med alla arrangemang. 
 
På Kapitelhusgården har det arrangerats möten sedan 
1200-talet då Biskopen av Linköping kallade till  
”capitulum”. Under medeltiden är Kapitelhuset  
omskriven som en av Visbys främsta representations- 
lokaler, ett omnämnande vi tycker stämmer än idag. 
 
Bland våra återkommande bokningar står medeltida 
gästabud med S:t Laurentius Gille samt rejäla Gutagillen 
med Gotländsk mat från lokala bönder. 
 
 
ALMEDALSVECKAN 
Under Almedalsveckan står våra vackra lokaler till  
förfogade för så väl seminarier, middagar som stora 
mingel i vår lummiga trädgård. Boka redan i höst för att 
garantera er plats. 
 
MEDELTIDSVECKAN 
Under v 32 varje år blommar hela Visby och gården upp 
i all sin prakt. Vi har kurser och föreläsningar från arla 
morgonstund och gården öppnar redan kl 12:00 för  
allmänheten med både skänkstuga och dryckjom.  
Restaurangen öppnar som vanligt kl 17 men tar under 
denna period inte emot förbokningar. 
Säkra er plats till kurserna och föreläsningarna redan 
idag på http://shop.kapitelhusgarden.se 
 

Mer information finner du på vår hemsida  

WWW.KAPITELHUSGARDEN.SE 
eller via e-post info@kapitelhusgarden.se



VILKA ÄR DINA BÄSTA KAPITELMINNEN?
 

Maila dem gärna till oss på info@kapitelhusgarden.se

VARMT VÄLKOMMEN ÅTER!

KAPITELHUSGÅRDEN I WISBY AB
Box 1328, 621  24 Visby 

Besöksadress: S:t Drottensgatan 8, Visby
Tfn: +46 (0)498- 24 76 37

www.kapitelhusgarden.se
info@kapitelhusgarden.se


