
Väggar som vi önskar 
kunde tala och mat som 

vi vet tystar mun.
 

Att få bjuda in till en av Lisebergs absolut äldsta byggnader är 
något alldeles speciellt. Att allt i vårt kök är tillagat med de allra 
finaste råvaror som årstiden har att uppbringa och som så ofta 
det går är ekologiska och närproducerade - det är också speciellt. 
En omsorg för det gedigna som vi tycker respekterar både maten 
och den historia som sitter i varje trappsteg, i varenda litet hörn 
av detta drygt 200 år gamla hus.
 
Det är nämligen inte i vilken matsal som helst som du nu 
sitter ner för att äta. När huset stod klart år 1801 var det den 
trädgårdsälskande familjen Nonnen som flyttade in. De klädde 
inte bara sitt eget hem med vildvin men även alla andra byggnader 
i parken som de kom åt. Äldsta dotterns storslagna bröllop hölls 
i huset och även Göteborgs enda litterära salong. Då serverades 
punsch och Viktor Rydberg var en trogen gäst. Göteborgs 
ungkarlar upptäckte tidigt att det fanns mer än blomprakt att 
titta på i parken. Familjens fyra döttrar blev genom åren lika 
eftertraktade blickfång som de dahlior deras pappa planterade. 
Ända till den  lätt duggregnande vårdag 1923 då huset gick in 
i nästa epok och Lisebergs nöjespark för första gången slog upp 
grindarna och bjöd gästerna att äta i sitt nyöppnade Wärdshus.

Idag är Lisebergs Wärdshus en av parkens mest omtalade 
restauranger där det bästa från Västerhavet och västsvenska gårdar 
avnjuts i samma vackra salonger och gustavianska inredning 
som under generationer hyste familjen Nonnen. 2009 fick 
restaurangen en ny touch då det gamla, gedigna blandades med 
modern design i Gerth Wingårds anda.
 
Smaklig måltid! 

P.S I vår dryckesmeny hittar du flera ekologiska val och naturligtvis 
är vårt kaffe rättvisemärkt. Kanske sitter du just nu i samma hörn 
av huset som Viktor Rydberg slog sig ner med ett glas punsch i 
mitten av 1850-talet?

meny

På Lisebergs Wärdshus jobbar vi efter vad säsongen 
har att erbjuda. Miljön står i fokus och att arbeta 

med KRAV känns självklart. Vår värdegrund är att 
djuren ska ha det riktigt bra. De får växa i långsam 
takt på naturligt foder och får vara mycket ute i det 

fria. De får leva lite längre och behöver inte åka 
långa transporter. Vi vill helst att djuren både  

föds/kläcks, lever och slaktas i närheten av gården. 
Kött från djur som levt gott och hanterats väl 

smakar mycket godare! Vi har en bra dialog med 
våra leverantörer för att få tag i säsongens bästa 

råvaror från svenska gårdar och västerhavet.

På sommaren ser vi fram emot tomat, gurka, 
färskpotatis, jordgubbar och rabarber. Listan  

på råvaror vi förknippar med sommaren  
kan göras lång.

Vi önskar er ett trevligt restaurangbesök! 

Köksmästare  
Magnus Samuelsson

Du vet väl att ni kan boka bord på 
Lisebergs Wärdshus även när parken är stängd?

Sätt guldkant på kvällen och ät er middag hos oss på 
Lisebergs Wärdshus innan ert Rondo- eller teaterbesök!

För bordsbeställning och närmare information 
om våra olika företagsaktiviteter, festförslag  

eller konferensmöjligheter, vänligen kontakta  
Liseberg på tel: 031-400 100 eller 

via mail: kontakt@liseberg.se



desserter m desserts

BLÅBÄR     100:-
Blåbärspannacotta – syltade rödbetor – rårörda svartavinbär –  
blåbärsmaräng – vaniljsmulor – kråkbärsglass
BLUEBERRIES   
Blueberry panna cotta – pickled beetroot – blackcurrant jam –  
blueberry meringue – vanilla crumble – crowberry ice cream

JORDGUBBAR        100:-
Jordgubbsparfait – lime- och flädermarinerade jordgubbar – 
färska röda bär – rabarberkräm – riven pistage – granskottsolja – 
jordgubbssås
STRAWBERRIES  
Strawberry parfait – lime and elderflower marinated strawberries –  
fresh red berries – rhubarb crème – grated pistachios – spruce oil – strawberry sauce 

MARÄNGSVISS PÅ VÅRT SÄTT      för två personer 190:- 
Vanilj – choklad – hallon – banan – mandel  
MERINGUE SWISS OUR WAY – FOR TWO PEOPLE       
Vanilla – chocolate – raspberries – banana – almonds  

SVENSKA GÅRDSOSTAR       120:-
Tre svenska ostar – fröknäckebröd – rabarberkompott 
SWEDISH CHEESES  
Three Swedish cheeses – seed crispbread – rhubarb compote

KAFFEGODIS  45:-
COFFEE SWEETS 

GLASS ELLER SORBET   40:-/kula
ICE CREAM OR SORBET 

huvudrätter m main courses

SVAMP OCH KÅL* 220:-
Grillade primörgrönsaker – örtmajonnäs – piplök – bakad tomater –  
spetskål – rostade hasselnötter – kålskum – riven Wrångebäcksost – quinoa
MUSHROOM AND CABBAGE*  
Grilled spring vegetables – herb mayonnaise – Welsh onion – baked tomatoes – sweetheart 
 cabbage – roast hazelnuts – cabbage foam – grated Wrångebäck cheese – quinoa

STEKT TORSKRYGG     280:-
Bakade tomater – brynt citronsmör – schalottenlök –  
plockad dill – smörslungad färskpotatis 
PAN FRIED COD LOIN   
Baked tomatoes – brown lemon butter – shallots – fresh dill – new potatoes

REKO KYCKLING         240:-
Rostad vitlöksemulsion – gremolata – piplök – stekt färskpotatis –  
semitorkade tomater – skummad kycklingbuljong 
REKO CHICKEN   
Roast garlic emulsion – gremolata – Welsh onion – sautéed new potatoes –  
semi-dried tomatoes – chicken broth espuma

KRAV-MÄRKT GRIS   250:-
Dagens två styckdetaljer – spetskål – svamp från Sätila –  
potatispuré – smörad fläskbuljong  
ORGANIC PORK  
Two cuts of the day – sweetheart cabbage – mushrooms from Sätila –  
potato puree – pork bouillon reduction   

GRILLAD KRAV-MÄRKT SLAKTARBIFF 270:-
Grillade primörgrönsaker – sockerärtor – örtmajonnäs – 
riven parmesan – rostad potatis – vinägersky    
GRILLED ORGANIC ONGLET STEAK  
Grilled spring vegetables – mangetout – herb mayonnaise –  
grated parmesan – roast potatoes – balsamic gravy   

RÄKSMÖRGÅS 225:-
Handskalade MSC-märkta räkor – hembakat mörkt bröd – sallad –  
majonnäs – kokt ägg – syrad rödlök – svarvad gurka – plockad dill – citron     
PRAWN SANDWICH    
Hand peeled MSC certified prawns – home baked brown bread – lettuce –  
mayonnaise – boiled egg – pickled red onion – cucumber spiral – fresh dill – lemon   

förrätter m starters

CITRONBAKAD PURJOLÖK     125:- 
Friterad purjolök – rostad mandel - plockad dill – krasse –  
forellrom – Gruyèreskum
LEMON BAKED LEEK  
Deep fried leek – roast almonds – fresh dill – cress – trout roe – Gruyère foam 

KYLD TOMATSOPPA*  130:-
Marinerade tomater – syrad kålrabbi – buffelmozzarella – rädisa
CHILLED TOMATO SOUP   
Marinated tomatoes – pickled kohlrabi – buffalo mozzarella – radish

MATJESSILL OCH KALIXLÖJROM    150:- 
Variation på potatis – gräddfil – dill – syrad rödlök – brynt smör –  
bakat ägg – riven Västerbottenost
MATJES HERRING AND CAVIAR OF KALIX   
Potatoes in different ways – sour cream – dill – pickled red onion – brown butter –  
baked egg – grated Västerbotten cheese  

RÅBIFF PÅ KRAV-MÄRKT INNANLÅR    mindre 130:- / större 220:- 
Gräslöksemulsion – rädisa – krasse – brynt smör –  
picklad gurka och blomkål – gravad äggula 
ORGANIC BEEF TARTARE  
Chive emulsion – radish – cress – brown butter –  
pickled cucumber and cauliflower – cured egg yolk

vårt menyförslag

CITRONBAKAD PURJOLÖK  
Friterad purjolök – rostad mandel – plockad dill –  

krasse – forellrom – Gruyèreskum 

***

KRAV-MÄRKT GRIS    
Dagens två styckdetaljer – spetskål – svamp från Sätila –  

potatispuré – smörad fläskbuljong 

***

BLÅBÄR  
Blåbärspannacotta – syltade rödbetor – rårörda svartavinbär –  

blåbärsmaräng – vaniljsmulor – kråkbärsglass

Pris per kuvert 425:-

DRYCKESPAKET
Prova gärna vårt dryckespaket för att ge oss möjlighet att tillföra  
en extra dimension till er måltid. Vi har provat fram ett passande  
vin till samtliga  rätter.

Pris per dryckespaket 260:-
Alkoholfritt dryckespaket 135:-

* Går att få vegansk. This dish is possible to get vegan.

** En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad, består 
av en stor andel vegetabilier och baljväxter och tar hänsyn till etiska aspekter.  
Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat. 
An environmental meal is environmentally thought-through, is based on seasonal 
produce and is mainly comprised of vegetables and legumes. It takes ethical aspects 
into consideration. And just as important as the choice of products is the idea of not 
wasting food.

MSC-C-52582

barnmeny 
för alla gäster t o m 12 år. Inklusive isglass. 

Children’s menu, for all guests up to 12 years old

MENYFÖRSLAG: 

BARNRÄTT
Valfri rätt från barnmenyn

***

BARNDESSERT
Ljumma plättar – drottningsylt  - vaniljglass

Warm pancakes – blueberry and raspberry jam – vanilla ice cream

Pris per kuvert 100:-
(Endast dessert 65:-)

KÖTTBULLAR PÅ KRAVMÄRKT NÖTKÖTT   65:-
Hemgjorda köttbullar – potatispuré – gräddsås –  
rårörda lingon (serveras vid sidan av)
ORGANIC BEEF MEATBALLS 
Home made meatballs – potato purée – cream gravy –  
lingonberry (served separately)

FRITERAD TORSK   65:-
Kokt potatis – remoulad – citron
DEEP FRIED COD  
Boiled potatoes – remoulade – lemon

VEGANSK LASAGNE 65:-
Bönor – tomat – zucchini – spenat  
VEGAN LASAGNA  
Beans – tomatoes – courgette – spinach 

SKÅL MED GRÖNSAKER  10:- 
Morot – tomat – gurka 
BOWL OF VEGETABLES 
Carrot – tomato – cucumber


