
 

OEYC Höstträff i Göteborg 
12 november 2017  

Samling vid Sjöfartsmuseets entré kl. 10:45 
 

Årets höstträff i Göteborg inleder vi med ett besök på Sjöfartsmuseet där vi först får en guidat 

visning på temat "Segelfartygens tid". Därefter kan var och en studera andra utställningar av 

intresse. 

Ca. 12:45 samlas de som vill åter och går till restaurangen ”Nya Plankan” för gemensam 

lunch. 

För att underlätta för restaurangen bör vi i förväg ange vad var och en vill äta. Nedan finns 

menyn som naturligtvis också hittas via länken ovan. I menyn har vi gulmarkerat förslag på 

några rätter, om de flesta kan välja någon av dessa ökar nog chansen att alla får mat ungefär 

samtidigt. 

Entré till museet kostar 40:- (årskort till flera museer i Göteborg), pensionärer i Göteborg går 

in gratis. 

Senast den 5/11 vill jag ha in anmälan med information om hur många som kommer och vad 

ni har valt för mat. Skicka till klubben@oeyc.org eller ring 031-26 25 17. 

 

Mycket välkomna till vad jag hoppas skall bli en intressant och trevlig eftermiddag! 

 

Vänliga hälsningar 

                             Leif 

 

 

https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/
http://nyaplankan.se/
mailto:klubben@oeyc.org


Meny, restaurang Nya Plankan 

FÖRRÄTTER 

TORSKKOROKETTER (grön cherry paprika & hollandaisesås)        79:- 

HAVRESOPPA (kyckling, paprika, champinjoner)          69:- 

VÄSTERBOTTENPAJ      79:- 

CARPACCIO ( pinjenötter , parmesan , toppat med tryffelolja)  99:- 

 

SMÅTT & GOTT 

MINI-CHARK     55:- 

OST & CHARKBRICKA ( 3 olika ostar , skinka , korvar )   129:- 

DIPKORG ( lökringar , chilicheese , mozzorella sticks , pommes , salsa & aioli 119:- 

MARINERADE OLIVER     39:- 

KLYFTPOTATIS (med aioli)    45:- 

VITLÖKSBRÖD (medtzatziki & salad)    59:- 

OSTGRATINERADE NACHOS (med salsa & gräddfil)   69:- 

 

KÖTT & FISK 

KYCKLINGSCHNITZEL( med äpple sky, pommes &gröna ärtor)  149:- 

PLANKANS HAMBURGARE( ost, bacon , dressing , pommes &aioli  159:- 

HÖGREVSBURGARE( med bacon- jam , prästost . pommes & aioli )  159 :- 

RYGGBIFF ( med hasselbackspotatis , rödvinssås & primörer)  199:- 

PLANKSTEK(oxfile, bacon ,duchesse,primörer , rödvinssås &bearnaisesås 229:- 

SAFFRANKRYDDAD FISKSOPPA (gräddbräserad lax , torsk , räkor , kräftor & musslor)  149 :- 

FISH & CHIPS ( med remouladsås och säsongens salllad    159 :- 

FISK & SKALDJURSGRATÄNG(med ourjolökssås   179:- 

PASTA & HUSMAN  

PASTA PESTO ( med wokade grönsaker & strimlad kyckling )  149:- 

KRÄMIG OXFILEPASTA ( med fårost , champinjoner , lök , paprika )  189:- 

VECKANS HUSMAN     100:- 

 

VEGETARISK 

HALLOUMIBURGARE ( med pommes & aioli)   149:- 

OST & SPENATGRATINERADE RÖDBETOR ( valnötter , klyftpotatis & aioli 139:- 

PASTA PESTO ( champinjoner , paprika , lök)   129:- 

 

DESSERT 

VANILJGLASS     45 :- 

TRE OLIKA CHOKLADTRYFFEL    45 :- 

BAILEYS- PARFAIT     65:- 

CHOKLAD – KOLA     69:- 

 


