Þrigg ja rétta matseðill hússins
3ja rétta matseðill að hætti kokksins

Verð kr. 8.500.Verð með fordrykk og tveimur vínglösum kr. 12.500.-

Forréttir
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.

Með hvannasnafsi hússins

5.400 kr.
6.160 kr.

Hrátt heimareykt hangikjöt

Með kotasælu og bláberjasultu,
borið fram með hverabrauði.
Grafinn silungur

Með ristuðu brauði og sósu.
Heimagerður mozzarellaostur
Með tómötum og hverabrauði.

2.490 kr.

2.450 kr.

2.450 kr.

Grafin villigæs

Með krækiberjarjómaosti, sultuðum lauk
og heimagerðu hrökkbrauði.

1.900 kr.

Bakaður Brie

- Einnig tilvalið sem eftirréttur -

Borinn fram með þurrkuðum fíkjum, rifsberjum,
valhnetum og hunangi, með heimagerðu
hrökkkexi til hliðar.
Hverabrauð

Með reyktum silungi.

2.250 kr.

1.200 kr.

Súpa dagsins að hætti Vogafjóss
Borin fram með hverabrauði.

Vinsamlegast spyrjið þjóninn.

1.950 kr.

Aðalréttir
Steiktur silungur

Með heitum kartöfluklatta, fersku salati og
heimagerðum salatosti.

4.500 kr.

Lambafillet

Með ristuðum kartöflubátum, rjómalagaðri

jurtasósu og fersku salati með heimagerðum
salatosti.

5.750 kr.

Hægeldaður lambaskanki

Með heitum kartöfluklatta, sósu, heimagerðri
sultu og fersku grænmeti með heimagerðum
salatosti.

4.990 kr.

Vogafjós nautabuff í brauði

160 gr. af úrvals nautgripahakki beint frá búinu,

heimabakað brauð, heimagerður mozzarellaostur,
laukur og tómatar borið fram með fersku
salati með heimagerðum salatosti,
sósu og bakaðri ostakartöflu.

3.960 kr.

Aðalréttir
Súpa dagsins að hætti Vogafjóss
Borin fram með hverabrauði.

Vinsamlegast spyrjið þjóninn.

2.650 kr.

Vogasamloka

Heimabakað brauð með heimagerðum

mozzarellaosti, tómötum, púrrulauk, sósu
og salati með heimagerðum salatosti.
Með skinku

1.950 kr.
1.990 kr.

Sérréttur grænmetisætunnar

Egg jakaka með osti, kartöfluklatta, hvítlauksbrauði,
flatbrauði, hverabrauði og mozzarellaosti, fersku
grænmeti og heimagerðum salatosti.

3.950 kr.

Sérréttur grænkerans

Lífrænt bygg frá Vallanesi, kúrbítur,
brauð og ferskt salat.

Með heimagerðum salatosti

4.200 kr.

4.300 kr.

Meðlæti

Aðeins með aðalréttum
Kartafla með osti

520 kr.

Kartöfluklatti

560 kr.

Hvítt brauð

285 kr.

Hverabrauð

395 kr.

Hvítlauksbrauð

395 kr.

Salat

1.150 kr.

Salat með heimagerðum salatosti

1.500 kr.

Barnamatseðill

Fyrir börn undir 12 ára aldri

Grilluð samloka

Með skinku og osti
850 kr.
Súpa og brauð
1.200 kr.
Krakkaskyr með rjóma
750 kr.
Barnaborgari með osti
Borinn fram

með tómatsósu
1.350 kr.

Eftirréttir
Skyr

Með rjóma og heitri berjasósu.

1.390 kr.

Vogafjós ís - tvær sneiðar
- Hvannasnafs - inniheldur áfengi - Rúgbrauðs

- Hvannasnafs og rúgbrauðs

Borið fram með þeyttum rjóma
og heimagerðri súkkulaðisósu.

2.090 kr.

Ostadiskur Vogafjóss

- Glæsilegur diskur fyrir tvo –
Sérvaldir ostar, kex og sulta.
Vaffla

Með þeyttum rjóma og sultu.

2.850 kr.

1.200 kr.

Bakkelsi
Súkkulaðikaka

Heimagerð súkkulaðikaka.
- með heimagerðri ískúlu

1.500 kr.

2.050 kr.

Vogafjóskaka

Heimagerð súkkulaðikaka

með pekanhnetum og karamellu.
- með heimagerðri ískúlu
Hrákaka

Heimagerð hrákaka.

- með heimagerðri ískúlu

1.500 kr.

2.050 kr.

1.500 kr.

2.050 kr.

Heimabakaðar kökur dagsins
Vinsamlegast spyrjið þjóninn.

Einnig er hægt að sjá úrval dagsins
í kælinum.

- með heimagerðri ískúlu

1.500 kr.

2.050 kr.

Allar okkar kökur eru bakaðar hér í

Vogafjósi og bornar fram með þeyttum
rjóma og berjum.

