
MENY
BUSSLUNCH

B E S T  W E S T E R N  H O T E L  V R I G S T A D

Välkommen att boka ert nästa stopp
på resan hos oss i Vrigstad.

För bokning vänligen kontakta
Monica eller Anna-Kerstin

på 0382-57 50 80 eller mejla
restaurang@hotelvrigstad.se

BEST WESTERN HOTEL VRIGSTAD
EN DEL AV 

Best Western Hotel Vrigstad
Kyrkogatan 2

576 97 Vrigstad
Telefon: 0382 - 57 50 00

Mejl: info@hotelvrigstad.se
Webb: www.hotelvristad.se

@hotelvrigstad
 

@bestwesternvrigstad

#hotelvrigstad
 

Skanna QR-koden och läs mer om
 Best Western Hotel Vrigstad.

Nästa stopp Vrigstad! Precis vid
Vrigstad-ån där riksväg 30 och

länsväg 127 möts, hittar du Best
Western Hotel Vrigstad. En anrik

mötesplats med en lång och gedigen
tradition av värdskap.

Hos oss står det småländska
skafferiet och redigt lagad mat från

grunden, i centrum.

Vi ser fram emot att få välkomna just
dig och din bussgrupp till oss i

Vrigstad. 



VARMRÄTT & PASTAEN BUSSIG LUNCH

Varmt välkommen till en busslunch mitt i
Småland! På Best Western Hotel Vrigstad

välkomnar vi sällskap som önskar en lunch eller
kaffepaus i en rofylld och mysig miljö. Våra lokaler

och miljöer är handikappanpassade och det är
enkelt att ta sig fram från parkeringen till

restaurang- & hotellbyggnaden. Vi har stora ytor
och parkeringsmöjligheter för bussen att vända

och parkera på.
 

Hos oss serveras det äkta småländsk husmanskost
och vi sätter stort värde i att vi lagar vår mat från

grunden, alltid lokalt, alltid hållbart.

BUSSMACKA & FIKA
Frukostbuffé inklusive småvarmt

145:-

 

½ fralla ost eller skinka 

60:-

 

1 hel fralla ost och skinka

70:-

 

Räksmörgås

150:-

 

Köttbullesmörgås

120:-

 

Wienerbröd

65:-

 

Vrigstad Ostkaka med vispad grädde & sylt

100:-

 

I priset ingår kaffe / te

Pannbiff med löksås, lingonsylt och kokt potatis
180:-

 
Helstekt fläskfilé med krämig gratäng

och rödvinsås
200:-

 
Ugnsbakad kyckling med citron-rosmarinsås

och stekt potatis
180:-

 
Västerbottenfylld lax med limesås därtill

kokt potatis
200:-

 
Vaggeryds isterband med dillstuvad potatis

och rödbetor
180:-

 
Pasta med köttfärssås

128:-
 

Veckans Pasta
128:-

 
I priset ingår dryck, sallad, bröd, smör, kaffe &

kaka

"Vi stannar alltid på Best Western Hotel

Vrigstad Värdshus på våra Ullaredsresor.

Alltid lika trevligt bemötande!"

Karin, Ukna Busstrafik

Best Western Hotel Vrigstad är en av Smålands

mest klassiska mötesplatser. Vårt strategiska

läge mitt i Småland, i närheten av Sävsjö, mellan

sex städer och två flygplatser på mindre är 40

minuters avstånd gör att vi är en lättillgänglig

mötesplats. Det perfekta stoppet på resan för en

bussfika, busslunch eller en bussig övernattning.


