
BOKA PÅ 0478-590 530
STORA VÄGEN 2, KOSTA | 0478-590 530 | WWW.LODGEKOSTA.SE

FIKA 89:-
Matig viltmacka – med viltkorv, ost, tomat,  
gurka och kaffe. 
Äppelkaka XL – hembakad äppelkaka och kaffe.

SKOGSLUNCH 145:- 
(Lunchen lagas på plats i skogen)
Viltkebab – Viltskav av älg och hjort i pitabröd med 
sallad, gurka, tomat och vildmarks sås. 
Älgburgare – 200g älgburgare med bröd, sallad, 
tomat, lök, gurka och dressing.
Vildsvinskorv med potatissallad – Vildsvinskorv, 
potatissallad, sallad, bröd och smör.

APTITRETARE & DESSERT
Viltplock till förrätt 150:- per person.
Äppelkaka till dessert  55:- per person.
Granskottspannacotta till dessert 95:- per person.

VILDMARKSMIDDAG  
(går även att få som lunch)
Viltmix från grillen 295:- per person
Styckdetaljer av vildsvin och hjort från grillen  
med potatissallad, grönsallad, smör och bröd.
Gös i foliepaket. 295:- per person
Gös i foliepaket som steks på glödbädd, smör och bröd.
Helgrillat vildsvin 369:- per person
(minst 30 pers)
Helgrillat vildsvin, frästa rotfrukter, grönsallad,  
smör och bröd.
Kräftskiva 495:- per person  
(vid kräftfiske 350:- per person)
½ kg Småländska signalkräftor per person, smör,  
bröd och Västerbottenpaj.
I alla middagar ingår kokkaffe över öppen eld.

ALLA PRISER EX MOMS

Vildmarksmeny
Mat smakar som godast ute i det fria. Till vår vildmarksmeny har vi tagit tillvara på det bästa den smålänska 
naturen har att erbjuda. Här får du njuta av våra läckerheter som tilllagas på plats ute vid vildmarkskampen.
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LÄTTDRYCK
Blåbärsjuice 33cl 30:-
Enbärsdricka 33 cl 30:-
Mousserande smultron 30:-
Mousserande fläder 30:-
Loka naturell/citron 25:-

ÖL
Mors lilla Bulldog 33 cl 54:-
Blåbärs IPA från Gotlands bryggeri 
Grängesberg 50cl 54:-
Rejäl lager från Bergslagens djupa skogar

VIN  
Campens utvalada 
Rött/vitt 276:-/flaska

AVEC
Grönstedts VSOP 20:-/cl
Utvald Maltwhisky 20:-/cl
Baileys 16:-/cl 
 
SNAPS
OP Andersson 18:-/ cl
Skåne Aqua vit 18:-/cl

ETT STÄRKANDE JÄRN  
4 cl Jägermaister serveras i  
träkåsa med campens logotype  
och får behållas som minne.  164:-
Påfyllning 64:-

ALLA PRISER EX MOMS

Vildmarksdryck




