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FRUKOST OCH BAGERI PÅ VILLA WERA 

 
FRUKOST 

 
 

Vi serverar frukost mellan 7-9.30 måndag till fredag. 
Ta med, beställ som catering eller avnjut på plats. 

 
Frukostpåse –  

Lite smörgås ost & skinka/avocado/ägg från vårt bageri samt 
välj mellan smoothies eller färskpressad  apelsinjuice  

50 kr 
 

Frukostpacket 1 – 
Stor smörgås ost & skinka/avocado/ägg från vårt bageri 

Färskpressad apelsinjuice  
Yoghurt med vår egen granola och rårörda bär 

95 kr 
 

Frukostpacket 2 – 
Stor smörgås ost & skinka/avocado/ägg från vårt bageri 

Grön juice 
Smoothies 

95 kr 
 

Går att blanda sin egen mix för samma kostnad samt lägg till 
kaffe/te från Johan och Nyström rosteri för 15 kr 
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FRUKOSTMENY 

 
 
Smörgås på surdeg liten ost & skinka/avocado/ägg 25 kr 
Smörgås på surdeg stor ost & skinka/avocado/ägg 45 kr 
Yoghurt med rårörda bär och granola 35 kr  
Fruksallad 35 kr (måste förbeställas) 
Chiapudding med kokos och rårörda bär 35 kr (Måste 
förbeställas) 
Färskpressad apelsinjuice 25 kr 
Äppelmust 30 kr 
Grön juice 30 kr  
Smoothis 35 kr 
Smoothies shoot 15 kr 
Äggmuffins med bacon och ost 25 kr 
Ägg 7 kr 
Kaviar 7 kr 
Kanelbullar från vårt bageri 25 kr  
Morot eller pumpakaka med glascyr 30 kr 
Kesselapaj med vaniljcrème 30 kr 
 
Ekologiskt kaffe eller te från Johan och Nyströms rosteri -  
Bryggkaffe/te 20/25 kr 
Espresso 18 kr 
Dubble  30 kr 
Cappucino 35 kr  
Latte 38 kr 
 
Alla priser inkl. moms 
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BAGERI 
 

 
Varje dag bakar vi eget härligt surdegsbröd till Delin och 

lunchen samt gott fika bröd att ta med eller avnjuta på plats. 
 

Mörkt och lust surdegsbröd  55 kr  
Baguetter 28 kr 

Frallor 10 kr  
Mjuka kakor 35 kr 
Kanelbullar 25 kr 
Små kakor 7 kr 

 
Tveka inte att kontakta oss för beställning av frukostbröd, 

fikabröd och konferensfika 
 
 
 
 
 
 

 


