
Sommarmeny
Herminas sommarbuffé

Hermina von Krusenstierna köpte gården och drev 
den som en självförsörjande stadsträdgård. Här 

odlades massor av frukt och grönsaker. 

Vår egen varmrökta lax med romsås

Marinerade kycklingspett

Fläskfilé med kapris och soltorkade tomater

Prosciutto med pepparrotsgrädde och rucola

Tomat och mozzarellasallad

Västerbottenpaj

Fruktfat

Brieost och kex

Focaccia

Potatissallad eller pastasallad

180 kronor
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Linas matpajbuffé
Lina var piga här på gården och arbetade 

både i köket och trädgården. Hon har säkert 
bakat många pajer i kökets stora ugn.

Ostpaj

Köttfärspaj

Skaldjurspaj

Gårdens grönsallad efter säsong

Örtsås

Hembakat bröd och smör

150 kronor



Sommarmeny
Bistromeny

Smörgåstårta 90 kronor

Kycklingsallad med dressing 85 kronor

Vegetarisk sallad med dressing 85 kronor

Matig sallad med handskalade räkor 130 kronor

Räksmörgås med handskalade räkor 95 kronor

Brie- och salamismörgås 60 kronor

Köttbullesmörgås 60 kronor

Ost- och skinksmörgås 30 kronor
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Fika
Morotskaka 30 kronor

Ryttarkaka 30 kronor

Cheesecake 30 kronor

Kärleksmums 30 kronor

Äppelkaka med vaniljsås 30 kronor

Silviakaka 30 kronor

Bulle 25 kronor

Chokladboll 25 kronor           

Hallongrotta 20 kronor

Småbröd 15 kronor

Tårta, välj mellan olika sorter 40 kronor



Sommarmeny
Dryck

Kaffe med påtår 30 kronor

Te 25 kronor

Saft 15 kronor

Läsk 20 kronor

Mineralvatten 20 kronor

Must (säsong) 30 kronor
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Uthyrningspriser
Dukning i trädgården ingår vid bokning av fika eller mat.

Tältet med plats för 55 personer, 500 kronor per 2 timmar.

Lusthuset med plats för 12 personer, 300 kronor per 2 timmar.

Kostnad för personal tillkommer efter ordinarie öppettider med 

300 kronor per timme.

Högtalare med bluetooth och mikrofon 200 kronor.

Infravärme till tältet 100 kronor.

Bockar och bänkar för 50 personer, passande för bröllop och 

evenemang 2000 kronor. 

Champagneglas 5 kronor styck.

Bukett bunden med blommor från trädgården 300 kronor. 

Uppfällbara tält 3x3 meter, egen uppsättning 100 kronor styck, 

uppsatta och nedtagna av personal 200 kronor styck.



Guidning
Kontakta gärna oss!

För aktuella öppettider och evenemangskalender 

se vår hemsida www.kalmar.se/krusenstiernska

För bokning: sanna.sjoo@kalmar.se

Telefon 0480 45 41 38

Direkt till caféet 0480 45 41 34

Hjärtligt välkomna!
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Upplev museet
Kliv in i 1800-talet med en av våra duktiga guider! 

Visningen görs i von Krusenstiernas bostadshus, kring 

ekonomibyggnaderna och runt om i trädgården. 

Bokad guidning 45 minuter för 1-15 personer 1000 kronor.

Bokad guidning 45 minuter för 16-30 personer 2000. Ni visas runt av 

två guider. 


