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Café Björn har egentligen alltid funnits… till 

och från. Björn Thunborg hade sina fasta 

traditioner, bl. a. att servera en god kopp 

kaffe, helst kokkaffe, till kunder, vänner, 

bekanta som hälsade på i Viltaffären.  

Jag ser honom liksom framför mig; hälla det 

heta kokkaffet på fatet och bara njuta av 

ögonblicket, ta sig en titt över kaffefatranden 

och kolla Porjusselet.  

 

Björnens mackmeny 
Brödsorterna kan variera, men är alltid 

dagsfärska och hembakad. Mackorna görs i 

ordning när du beställer dem. 

Glödis – 25 kr 
Liten glödkaka ost/salami eller skinka 

Rasmusmacka – 30 kr 
Där köttbullarna knappt ryms och 
sallad enbart är dekoration 

Svantemacka – 30 kr 
Svantes Rendeli, sallad, lingondressing 

Björnfralla – 40 kr  
Surdegsfralla med skinka, ost, sallad 

Birgitmacka – 45 kr 
Kåtarökt eller specialgravad lax 

Mega Mia – 65 kr 
Skinka/ost i massor utan krusiduller 

Mega Åke – 65 kr 
Skina/ost i liknade massor som Mega Mia … 

men med dressing & sallad 

 

 

’Andas sakta, leva länge’, sa Björn ibland.  

Här ska du inte ha bråttom, här träffas hela, 

halva världen. Koppla bort den designade 

vardagen och dyk ner i en tid som – för inte 

så länge sen – fanns, medans du väntar på 

nåt gott… 

Café Björn har öppet under sommar-

säsongen, juli/augusti, alla dagar, kl 10 – 22. 

Välkommen hälsar  

                                            Asbjörn & Birgit 
 

  

Lapplandmacka – 80 kr 
Ren- eller älgstek, sallad, dressing 

Thunborgbräda 

Lappmarkens kött / fisk – 150 kr 
Ren, Älg, Björn, fjällfisk, Bottenvikens lax 

i olika förädlingsformer, lite röriga tillbehör, 

glödkakor, smör 

Lill lördags-special 

Kycklingfiléröra – 75 kr 
Baguette med 150 g kycklingfiléröra, sallad 

Helgen börjar med fredagsmys 

Smörgåstårtbit – 30 kr 
Björnhonans special med skinka/ägg 

 

Nog kommer jag att hitta på fler ’vanliga och 

ovanliga’ rätter. Håll dig uppdaterad via 

hemsidan: 

www.thunborgviltaffar.se/nyheter  

och klicka på veckans matsedel. 

 

Eller gilla oss på Facebook  ! 

    

                               Vänd! 

 

http://www.thunborgviltaffar.se/nyheter
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Söta frestelser 
Klassiskt svensk fikabröd, tyska kakor, 

våfflor, muffins, gobitar, tårtor – varierande 

ifrån dag till dag, garanterat hembakad! 

Kanelbulle – 15 kr 

Marejkes sockervåffla – 15 kr 

Chokladboll 50 g – 20 kr 

Muffins – 20 kr 

Långpannekaka – 25 kr 

Tårtbit/Kladdkaka – 35 kr 

Helgas vilda våffla med 

hjortronsylt/grädde – 50 kr 

 

Kaffe & Co 
Nordqvists mellanrost serveras som 

bryggkaffe, Gevalia kok i kaffepanna, 

nykokt! 

 

Nordqvist brygg  – 20 kr 

Gevalia kokkaffe – 20 kr 

Kokkaffepanna med kaffeost – 

50 kr 

Björntass-Latte  – 40 kr 

Chai latte – 40 kr 

Norrländsk latte – 45 kr 

Läskburkar/flaskor – 10/15 kr 

Små, varma rätter 
Genuina råvaror ifrån trakterna och alltid 

nylagad. Du får kanske vänta lite längre på 

din maträtt, men… den som väntar på något 

gott, väntar aldrig förgäves! 

Suovaspanna – 150 kr   

Lättrökt renstek, stekt potatis, sallad, 

lingonsylt, glödkaka, smör 

Laxöring filéer – 180 kr  
Två Laxöring filéer, stekt potatis, sallad, 

kvanne- crème fraiche, glödkaka, smör 

Björnpizza – 120 kr  
Pizzaskapelse med Björnkorv på en bädd av 

Asbjörns bassås, kålrabbi-rödbetsfräs, toppad 

med getost/ost, kryddad med kvanneblomma 

 

Fjällfiskpajbit – 80 kr 
Paj med fjällfiskfyllning på en vitkåls- 

morotsfräs, kvanne-crème fraiche-röra  

 

Renköttsoppa – 80 kr 
Köttsoppa på renkött, potatis, purjolök, 

morötter, havssalt & klimp förstås, glödkaka, 

smör 

 

Björnhonans frossa med 

spegelägg – 80 kr 
Lättbräckt rökt renstek med 2 stekta ägg på 

rostat bröd, sallad 

 

Asbjörns’rökta vänner’ – 80 kr    
(enbart när han och rökeriet är på G) 

Rökt fjällfisk med glödkaka  

 

*OBS! Avvikelser kan förekomma! 


