
Sommarverandan
Varmt välkomna till vår herrgård, en herrgård med en fantastisk historia.

Baroner, tyska affärsmän och hjältinnor har i olika epoker ägt och

drivit denna pärla och en gång i tiden gav Hugo Stinnes hela Asa Herrgård

till sin fru i morgongåva, inte någon dålig gåva med andra ord.

I årtionden har herrgården varit en plats för storslagna fester och

historieböckerna låter berättas om en den vildare festen än den andre.

Idag drivs herrgården av familjen Svensson som tillsammans med

personalen brinner för när- och härproducerat. Mycket av det vi

serverar kommer från skogen runt herrgården eller från våra

fantastiska, lokala producenter runt Asa.

Fortfarande står herrgården värd för bröllop, stora kalas och

upplevelser kopplat till den vackra naturen runt herrgården.

Varmt välkomna önskar vi er!



Meny
Serveras från kl 18.00 ti� sent

Köket stänger 21.00

Herrgårdens förrätter
Smörstekt grön sparris - 125 kr

-Pepparrotsmajonnäs, fönsterlav och örter
Dryckesförslag: Preignes le Vieux Chardonnay, Frankrike

Lättrökt gös från Åsnen  - 135kr
-Örtsallad, picklad morot, rädisor och krassemajonnäs
Dryckesförslag: Günther Steinmetz Riesling, Tyskland

Asas klassiska charktallrik - 135kr
- Chark från Svenska gårdar med tillbehör

Dryckesförslag: Marques De Borba, Portugal

Herrgårdens varmrätter
Öppen ravioli med ostronskivling, bakad lök och

ricotta serveras med tomatsallad och Grana padano - 195kr
Dryckesförslag: Rosé

Rimmad torskrygg med säsongens primörer serveras med
blomkålskräm och vitvinssås samt dillkokt färskpotatis - 285kr

Dryckesförslag: Tommasi Soave, Italien

Herrgårdens vildsvinskorv gjord på karré smaksatt med öländsk ramslök serveras
med bakade grönsaker och vår kryddiga ketchup - 235kr

Dryckesförslag: Preignes le Vieux Syrah, Frankrike

Entrecôte från Dalsjöfors med tre sorters lök serveras med frasig potatis slungad med
västerbottensost och örter samt rödvinssky - 295kr
Dryckesförslag: Rubicondo Rosso Verona, Italien



För de små
Pasta penne med köttfärssås på dovhjort

Kyckling med rostad potatis och skysås

85 kr - max 12 år

1⁄2 portion av valfri varmrätt

Halva priset mot ordinarie.

Herrgårdens desserter
Närproducerade ostar med kvällens tillbehör - 125kr

Dryckesförslag: Rubicondo Rosso Verona, Italien

Fläderglass med pistagenötter och torkade hallon - 75kr
Dryckesförslag: Moscato d'Asti

Herrgårdens tolkning av marängsviss - 95kr
Dryckesförslag: Moscato d'Asti

Herrgårdens kaffetryffel -25kr

Glass från Sia, en kula - 25kr

Kaffedrink 155 kr

Glassig drink - 155 kr

Colonel - Citronsorbet toppad med vodka

Sommardröm - Sorbet toppad med prosecco


