
Velkominn í Vogafjós 

Frá árinu 1890 hefur jörðin Vogar 1 verið í ábúð 
sömu ættar. Á búinu er blandaður búskapur sem 
telur um 120 kindur og 40 kýr og nautgripi. 

Sumarið 1999 var Vogafjós, ferðamannafjósið 
opnað og frá upphafi hefur alltaf verið lögð áhersla 
á tengingu við landbúnað. Við erum aðili að „Beint 
frá býli“ og legg jum því áherslu á að nota okkar 
eigin afurðir eftir fremsta megni. Má þar nefna 
hangikjöt, reyktan silung, heimagerða osta, heima-
bakað bakkelsi, hverabrauð og að sjálfsögðu kjöt 
frá okkar eigin búi. Er mikill metnaður lagður í 
matargerðina og leitumst við ávallt við að hafa 
einungis úrvals hráefni á boðstólnum.

Árið 2005 voru tekin í notkun gistihús sem eru 
falleg og vönduð bjálkahús. Gistihúsin eru staðsett 
innan um hraun og fallegt birkikjarr og fá gestir 
því að upplifa kyrrð og tengingu við náttúruna. Lítil 
sveitabúð er í ferðamannafjósinu og þar seljum við 
íslenskt handverk og ýmislegt þjóðlegt og land-
búnaðartengt.

Við vonum að þið njótið veitinga og dvalar hjá 
okkur, verið ávallt velkomin.
Ólöf Þ Hallgrímsdóttir, bóndi.



Allar teikningar eru gerðar af og til minningar 
um sveitadvöl Ólafs Th. Ólafssonar á Selfossi
sem var hér kúasmali 1945-1948 þá 9-11 ára.

 



Forréttir 

   

Hrátt heimareykt hangikjöt  
Me  kotasælu og bláberjasultu  bori  fram me  hverabrau i   
2.240 

Grafinn silungur  
Me  ristu u brau i og sósu  ttsdasdmfklamlfdsmldf
2.150 

Heimager ur mozzarellaostur  
Me  tómötum og hverabrau i  
2.100 

FORRÉTTIR 

Hrátt heimareykt hangikjöt 
Kotasæla, bláberjasulta og hverabrauð.  2.300 kr.

Grafinn silungur 
Ristað þrigg jakornabrauð og dillsósa.  2.200 kr.

Heimagerður mozzarellaostur 
Tómatar frá Hveravöllum og hverabrauð.  2.200 kr.

Bakaður Bóndabrie
Þurrkaðar fíkjur, rifsber, valhnetur,
hunang og þrigg jakornabrauð. 2.200 kr.

Hverabrauð með reyktum silungi  1.290 kr.



LÉTTIR RÉTTIR 

Súpa dagsins 
Borin fram með hverabrauði.  2.650 kr.

Vogasamloka 
Tómatar, púrrlaukur, heimagerður mozzarellaostur 
og grænmetissósa. Borið fram með fersku salati með 
heimagerðum salatosti.  
- með skinku  2.280 kr. 

Lambasamloka 
Grænkál, tómatar, púrrlaukur, hvítlaukssósa og lamb frá 
býlinu. Borið fram með fersku salati með heimagerðum 
salatosti. 
  2.580 kr.

Sveitasalat 
Hrátt heimareykt hangikjöt, íslenskur hvítmygluostur, 
hunangsristaðar pekanhnetur, sultaður laukur 
og grænmeti frá Hveravöllum.  3.180 kr.

Matarpönnukaka 
Hrísgrjón, sveppir, púrrlaukur, papríka, 
tómatar, ostur og grænmetissósa. Borið fram 
með fersku salati með heimagerðum salatosti.  
- með skinku  2.980 kr. 

Íslenskt kaffihlaðborð 
- Tilvalið til að deila -
Hverabrauð með kæfu, flatbrauð með 
reyktum silungi, heimabakað brauðmeti, 
rababara- og bláberjagrautur, heimagerð 
lagakaka, sætir bitar og ávextir.  5.480 kr.



AÐALRÉTTIR 

Vogafjós ,,sitt lítið af hverju’’ 
- Tilvalinn forréttur fyrir tvo -
Heimagerður mozzarellaostur, grafinn silungur 
og reyktur silungur, hrátt heimareykt hangikjöt, 
hverabrauð og salat með heimagerðum 
salatosti. 5.200 kr.
- Með hvannasnafsi hússins- 5.900 kr.

Sérréttur grænmetisætunnar
Egg jakaka með osti, kartöfluklatti, hvítlauksbrauð, 
mozzarellaostur og tómatar, hverabrauð 
og ferskt salat með heimagerðum salatosti.  3.950 kr.

Sérréttur grænkerans 
Lífrænt bygg frá Vallanesi, sveppir, 
papríka, sultaður laukur og ferskt salat.   3.950 kr.



AÐALRÉTTIR

Steiktur silungur 
Kartöfluklatti og ferskt salat með heimagerðum 
salatosti.  4.350 kr.

Nautabuff í brauði 
160 gr. af úrvals nautgripahakki beint frá býlinu, 
heimabakað brauð, heimagerður mozzarellaostur, laukur, 
sósa og tómatar. Borið fram með kartöflu með osti 
og fersku salati með heimagerðum salatosti.  3.850 kr.

Lambasneiðar 
Hvítlaukssmjör, kartöfluklatti og ferskt salat 
með heimagerðum salatosti.  4.500 kr.

Hægeldaður lambaskanki 
Kartöfluklatti, kryddjurstasósa, heimagerð 
rabarbarasulta og ferskt salat með heimagerðum 
salatosti.  4.990 kr.



BARNAMATSEÐILL
Fyrir börn undir 12 ára aldri 

Grilluð samloka 
Með skinku og osti.
850 kr. 

Súpa og brauð
1.200 kr. 

Skyr með rjóma
750 kr. 

Hamborgari með osti
Tómatsósa til hliðar.
1.350 kr. 



EFTIRRÉTTIR 

Heimagerð ístvenna
Hverabrauðsís og hvannasnafsís með þeyttum 
rjóma og heimagerðri súkkulaðisósu.
- Hvannasnafsís inniheldur áfengi -
 1.790 kr.

Skyr 
Rjómi og heit berjasósa.  1.390 kr.

Rabarbara- og bláberjagrautur
Hunangsristaðar pekanhnetur 
og þeyttur rjómi.  1.390 kr.



HEIMABAKAÐ BAKKELSI

Súkkulaðikaka
Með þeyttum rjóma.  1.390 kr.

Vogafjóskaka
Með þeyttum rjóma.  1.390 kr.

Hrákaka
Með þeyttum rjóma.  1.390 kr.

Val af heimabökuðum kökum
- Vinsamlegast spyrjið þjóninn - 
Með þeyttum rjóma.  1.390 kr.


