WOC 2019 – meny
Grov Østfoldvaffel med sunn WOC – pølse eller kyllingwiener
60,-/40,WOC -pølse fra Brødr. Ringstad. Wiener – pølse fra Prior. Mel og korn fra Holli
- Mølle og Den Sorte Havre, egg fra Ek gård. Odelia - olje fra Norsk Matraps,
ketchup og sennep fra Idun på Rygge.

Sunn WOC - pølse eller kyllingwiener med lompe
50,-/30,Kjøttpølse fra Brødr. Ringstad eller kyllingwiener fra Prior med lompe fra
Buer. Ketchup og sennep fra Idun på Rygge.

Elgburger med tyttebærkrem og beter fra Østfold
115,Elgburger fra Brødr. Ringstad med tyttebær fra Askim Frukt - og Bærpresseri
med sylta beter fra Hasle gård og sure agurker fra Forsetlund gård produsert
av Nora - fabrikker i Rygge. Hamburgerbrød laget av Råde Bakeri og konditori
med mel fra Holli - Mølle.
Kjærlighetskylling med middagsperler og salat
115,Liveche - kylling fra tre gårder i Østfold med byggperler fra Duga blandet
med mango, rødløk, tomat, koriander, lime og blandet salat fra Bama Kort &
Godt Østfold.

Guld - lapskaus fra Østfold
95,Storfekjøtt fra Østlandsk rødkolle fra Guldkolla med rotgrønnsaker fra Grønt
Pakkeri Øst og gulrot fra Vold gård.

Kylling - wraps med Østfoldkylling
95,Kylling fra Østfold og Prior med blandet salat fra Bama - Kort & Godt
Østfold og kyllingsalat fra GourmetCompagiet.

Troll - wraps med røkt laks fra Østfold
95,Røkelaks fra Troll Salmon med naturell smøreost og blandet salat fra Bama Kort & Godt Østfold.

Kioskvarer (skal også være i matteltet)

Energibar fra Østfold
55,Havreflak fra Den Sorte Havre, bryggflak fra Duga, og honning fra
Nordre Kaabbel gård.

Smurte lefser fra Østfold
Birgers Beste lefser fra Buer med smør, sukker og kanel

45,-

Bamsrudlåven gårdsis
45,Bamsrud gårdsis produseres på egg fra gården og melk fra naboen.
Vanilje, krokan, bjørnebær fra Hauger gård, epler fra Dyre gård og
sjokolade med kaffe.

Kald og varm drikke
Olden - naturlig og med kullsyre
Leveres av HansaBorg, avdeling Sarpsborg

35,-

Dyre gård – eplegården i Rygge
Eple og rødbet
Eple – gulrot, ingefær og chili
Holsteiner Cox – ren eple og eneste i Norge

35,-

Askim Frukt – og Bærpresseri
Rabarbra
Bringebær
Eplemost

35,-

Ali kaffe

25,-

Vegetar
Vegansk Østfoldlapskaus
95,Rotgrønnsaker fra Grønt Pakkeri Øst og Bama Kort og Godt Østfold

Kjærlighetstallerken med middagsperle og salat
115,Byggperler fra Duga med mango, rødløk, tomat, koriander, lime og
blandet salat fra Bama Kort og godt Østfold.

Quinoawraps med Østfoldsalat
95,Thai-curry med sprø blomkål, bønner, linser med blandet sala fra
BAMA Kort & Godt Østfold.

Troll - wraps med røkt laks fra Østfold
95,Røkelaks fra Troll Salmon med naturell smøreost og blandet salat fra
Bama - Kort & Godt Østfold.

