
 
 
 
 
 
SMÅTT & GOTT 
 

Lantchips 29 kr 
Ölkorv 39 kr 
Oliver 39 kr 
Saltrostade nötter 29 kr 
 
Lyxiga chips med stenbitsrom 99 kr – 
Rom, chips, gräddfil, rödlök & dill 
 
Tapasbricka 149 kr – charkuterier, ostar, 
marmelad, oliver, frukt & bröd  
  

SMÖRGÅSAR 
 

Räksmörgås Lyx på rågbröd 149 kr - 
Handskalade räkor, ägg, stenbitsrom, 
majonnäs, sallad, tomat, gurka, citron 
 
Räksmörgås på brödkaka 99 kr – 
Handskalade räkor, ägg, majonnäs, sallad, 
tomat, gurka, citron  
 
Tre smörrebröd på rågbröd 119 kr                        
–  Räkor & ägg                                                                    
 – Rostfbiff & remoulad                                                   
 – Brie & marmelad 
  
Grillad salami/brie 99 kr - på 
surdegsbröd inkl. sallad & dressing 
 
Grillad ost/skinka 89 kr - på 
surdegsbröd inkl. sallad & dressing 
 
Smörgås med ost & skinka 39 kr – 
valfri fralla med ost, skinka & grönsaker 
 
Smörgås med ost 35 kr – valfri fralla 
med ost & grönsaker 
 
Salami/brie 59 kr – valfri fralla med 
salami, brie, färskost, rödlök & grönsaker  
------------------------------------------------------ 

 
Följ oss på facebook, instagram 

och hemsidan för att ta del av 
våra kommande event! 

www.turbinentidaholm.se 
 

 
 
 
 

 
 
RAINBOW BOWL - SALLAD 
 

Färgglad sallad med quinoa som bas 
serveras med grönsaker samt valfritt 
tillbehör - 115 kr 
 
- Räkor             
- Filliostus ost 
- Kyckling 
- Falafel (vegan) 
 
Hälsosam, färggrann, mättande, 
glutenfri och väldigt god. 
 
Till alla bowls ingår nybakat bröd eller 
glutenfritt fröknäcke. 
 

VARMA RÄTTER 
 

Club sandwich 129 kr - Svensk kycklingfilé & 
bacon på grillat surdegsbröd tillsammans med 
majonnäs, tomat, sallad, rödlök & cornichons. 
Serveras med lantchips & tryffelmajonnäs 
 
Pulled Pork sandwich 119 kr – Pulled pork 
på grillat surdegsbröd tillsammans med 
dijonnaise, mozarella, picklad rödlök, saltgurka 
& barbequesås. Serveras med lantchips & 
tryffelmajonnäs.  
 
Nachotallrik 99 kr - Svensk färs med vår 
egen tacokrydda, nachochips, grönsaker, ost, 
tacosås & gräddfil. Finns även med vegansk 
tacofärs. 
 

HEMBAKADE VÅFFLOR 
 

- Klassikern 59 kr - hemkokt sylt & grädde 
- Godisvåfflan 79 kr – vaniljglass, 

chokladsås, strössel, riven vit choklad, 
gelehallon, marsmallows 

- Nutellavåfflan 79 kr – hemgjord nutella, 
chokladsås, chokladglass, banan & strössel 

- Hjortronvåffla 79 kr – hjortronsylt & 
grädde 

--------------------------------------------------------- 
 

ÖPPETTIDER Vinter 2021 
 Lö 09.00-17.00     Sön 11.00-17.00 



 
 

 
 
 
 
TÅRTOR 
 

Prinsesstårta – Sockerkaksbottnar, 
hemkokt sylt, vaniljkräm med äkta vanilj, 
grädde, marsipan, handgjord ros. 
4 bit 129 kr 
8 bit 229 kr 
12 bit 299 kr 
 
Choklad & Passion – Vår goda 
kladdkaka, len mjölkchokladmousse och 
passionsfruktsmousse gjord på italiensk 
maräng. Dekorerad med färska bär.  
8 - 10 bit 299 kr 
12 - 14 bit 399 kr 
 
Choklad & Saltkola  - Vår goda 
kladdkaka, mörk chokladmousse, 
saltkolapannacotta samt glaserad med mörk 
chokladglaze. Dekorerad med färska bär. 
8 - 10 bit 299 kr 
12 - 14 bit 399 kr 

 
Hallon & Citron – Kladdkaka med vit 
choklad, hallonmousse gjord på italiensk 
maräng, frisk och syrlig lemoncurd samt 
glaserad med vit chokladglaze. Dekorerad 
med färska bär.  
8 - 10 bit 299 kr 
12 - 14 bit 399 kr 
 

 
SMÖRGÅSTÅRTOR 
 
Skagen - Vår smörgåstårta med räkor 
består av en skagenröra på creme fraiche 
och majonnäs. Dekorerad med grönsaker, 
ägg och handskalade räkor.  
4 bit 299 kr 
8 bit 549 kr 
12 bit 749 kr 
  
Skinka – Vår smörgåstårta med skinka 
består av vår goda skinkröra. Dekorerad 
med rökt skinka, ost, ägg och grönsaker. 
4 bit 299 kr 
8 bit 549 kr 
12 bit 749 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi bakar allting med ekologiskt mjöl från 
Wästgötarna och med svenskt smör. Vi 

kokar sylten och vaniljkrämen, gör egna 
fyllningar och mousser. Det blir så mycket 

godare och utan en massa tillsatser! 
 

För att beställa: 
info@turbinentidaholm.se 

0502-13080 
 

www.turbinentidaholm.se 

mailto:info@turbinentidaholm.se
http://www.turbinentidaholm.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLAR, KRANSAR & 
WIENERBRÖD 

 
Våra kransar finns i smakerna kanel 
eller kardemumma 69 kr  
 
Kanelbullar - En svensk klassiker bakat på 
smör och rikligt med kanel.  
 
Kardemummabullar – Vår mest 
populära bulle och för dig som gillar 
kardemumma är den svårslagen!  
 
Sockerbullar – En bulle som är fylld med 
smörfyllning smaksatt med vårt egna 
vaniljsocker, penslad i smör och doppad i 
strösocker.  
 
Toscabullar -Vår goda hemgjorda 
toscasmet med blandade nötter gifter sig fint 
med denna bulle fylld med vår goda 
mandelfyllning.  
 
Vaniljbullar – Vaniljbullar, solbullar eller 
krämbullar, kärt barn har många namn. 
Här fylld med vår goda egenkokta 
vaniljkräm med äkta vaniljstång, penslad i 
smör och doppad i strösocker.  
 
Alla bullar 25 kr - 5 bullar för 100 kr! 
 

SEMLOR 
 
Våra semlor görs från grunden med egen 
mandelfyllning med rostade mandlar eller 
med vår egna vaniljkräm med 
bourbonvaniljstång. 
  
Semla 35 kr 
Minisemla 28 kr 
Wienersemla 45 kr 
Semletårta 8 bit 229 kr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vi bakar allting med ekologiskt KRAV-märkt 
och närproducerat mjöl från Wästgötarna. 

Vi bakar med smör och gör våra egna 
fyllningar till bullar och kokar vår 

vaniljkräm på äkta vanilj. 
 

För att beställa: 
info@turbinentidaholm.se 

0502-13080 
 

www.turbinentidaholm.se 
 

mailto:info@turbinentidaholm.se
http://www.turbinentidaholm.se/


 
 

 
 
 
BRÖD 
 
Smörfrallor - Vår mest populära fralla är 
smörkavlad med vallmofrö gjord på 
ekologiskt dinkelmjöl.  
 
Surdeg honung – Vårt goda surdegsbröd 
med honung från Tidaholm.  
 
Surdeg valnöt - Vårt goda surdegsbröd 
med massor med valnötter.  
 
Frösuris – Nyttiga långjästa frallor 
doppade i solrosfrö, linfrö och sesam.  
 
Surdeg frukt & nöt – Ett bröd fyllt med 
hasselnötter, valnötter, russin och aprikoser. 
Ett måste till ostbrickan! 
 
Danskt rågbröd – För dig som gillar ett 
grovt nyttigt bröd med linfrö, solrosfrö och 
ekologiskt rågmjöl.  
 
Källarfranska – Ett ljust mjukt bröd som 
är populär hos alla barn. Går att även få 
med riven ost på. 
 
Baguette – Baguette passar till allt, perfekt 
till buffén. 
 
Ciabatta – Vår ciabatta är ett långjäst 
bröd med hård skorpa och luftigt inre, som 
är supergott med bara lite smör. 
 
Tekakor – Kavlade för hand med mycket 
smör och kärlek.  
 
Brödkakor – Våra goda brödkakor är 
bakade på fint rågmjöl och lantvete.  
 
Foccacia – Italienskt bröd med olivolja och 
flingsalt. Smaksatt med t.ex, rosmarin, 
tomat, rödlök, basilika.  
 
Kavring – Det perfekta brödet till sillen! 
Smaksatt med kummin och pomerans. 
 
Brytbröd – Trevligt ljust bröd toppat med 
ost och vallmo, passar jättebra till buffén. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alla frallor 8 kr - Surdegslimpor 45 kr  
5 frallor för 35 kr - 2 limpor för 75 kr! 

 
Vi bakar allting med ekologiskt KRAV-märkt 
och närproducerat mjöl från Wästgötarna.  

 
För att beställa: 

info@turbinentidaholm.se 
0502-13080 

 
www.turbinentidaholm.se 

 
  

mailto:info@turbinentidaholm.se

