
 

 Hendur í höfn 
Matseðill 

 
 

Lífið er of stutt fyrir vondar hitaeiningar. 

Þess vegna lögum við allar okkar veitingar frá grunni úr besta fáanlega hráefni að mestu beint frá býli 

og okkar nærumhverfi. Við höfum ást og umhyggu að leiðarljósi við matargerðina og gerum okkar 

besta til að þjónusta vel alla okkar viðskiptavini óháð ofnæmi eða lífstil. 

Við notum ekki hveiti í okkar matargerð nema það sé sérstaklega tekið fram. 

Allir réttir sem innihalda brauð eru í boði glutenfríir sé þess óskað. 

Vinsamlegast látið þjónin ykkar vita sé um ofnæmi eða óþol að ræða 

 

 
 

Súpa dagsins 

Nýbakað brauð, pestó, þeytt smjör 

Kr. 2590.- 

 

Sólskinssalat 
Það ferskasta úr eldhúsinu hverju sinni, grillað brauð 

Þú velur: reyktan lax, parmaskinku, djúpsteikta osta, kjúkling eða vegan 

Kr. 3490.- 
 

Sælkeraborgari 
140 gr. holdanaut beint frá býli,  

Habanera-sinnepssósa, salat, tómatur, sultaður rauðlaukur, djúpsteikt brie, sulta, djúpsteikt 

smælki 

Kr. 3390.- 
 

Kjúklingaborgari 
Stökk glutenfrí Alibringa, Habanera-sinnepssósa, salat, tómatur, djúpsteikt smælki 

Kr. 3190.- 
 

Grænmetisborgari (V)  
Grillað brauð, spicy vegan mæjó, salat, tómatar, pikklaðar gulrætur, djúpsteikt smælki 

Kr. 3190.- 
 



Hamingjulokur 

Hráskinka 
Nýbakað brauð, hunangs-sinnepsósa,salat, hráskinka, melóna, parmesan, balsamicgljái 

Kr. 2490.- 

Lax 
Nýbakað brauð, appelsínu-mangósósa, salat, reyktur lax, eggjahræra, pikkluð sinnepsfræ 

Kr. 2490.- 

Grilluð 
Nýbakað brauð, Ali skinka, ostur, sósa til hliðar 

Kr. 1890.- Bættu við salati Kr. 2490.- 

Aðalbláberja-ostaloka 
Nýbakað brauð, rjómaostur, ferskur mosarella, brie, aðalbláber, salat, hunang 

Kr. 2590.- 

Brauðbakki 
Nýbakað brauð, pestó, þeytt smjör. Tilvalið fyrir tvo að deila 

Kr. 2390.- 

Djúpsteikt smælki 
Lítill Kr. 790.- / Stór Kr. 1490.- 

 

Börnin – 12 ára og yngri 

Uppáhaldsfólkið okkar, blessuð börnin, kjósa einfaldleikann.  

Því bjóðum við þeim upp á valda rétti sniðna að þeirra þörfum 

Súpa dagsins ásamt brauði og smjöri  Kr. 990.- 

Grilluð samloka, Alí skinka, ostur, sósa til hliðar  Kr. 990.- 

70 gr. holdanautaborgari, meðlæti að eigin vali, djúpsteikt smælki, sósa Kr. 1390 -. 

Kjúklingaborgari, meðlæti að eigin vali, djúpsteikt smælki, sósa  Kr.1390.- 

Djúpsteikt smælki Kr. 490.- 

 

 

Smurt brauð fyrir yngstu kynslóðina er ykkur að kosnaðarlausu 

 


