
 

Drikke 
Økologisk brus, Lysekloster cider 
uten alkohol, Flaskevann med 
kullsyre, Munkholm, etc 

Økologisk drikke fra Rotvoll safteri 35 

Husets rød- eller hvitvin : 

Glass 1,5 dl                                                75                                

Karaffel 7,5 dl                                           350 

55 Dahl øl 5 dl boks 

 

Velkommen ! Hilsen Anne på landet 

Vi fører et utvalg lokalt økologisk øl  
på flaske , økologisk og konvensjonell 
rød- og hvitvin på flaske . Utvalget 
varierer etter tilgjengelighet 

Likør, cognac, økologisk cognac 
aquavit, økologisk aquavit, whisky, 
snaps  etc. 4 cl 

85 

Moen Økohotell 
På Moen Økohotell tilbyr vi 
overnatting i staselige omgivelser . 
med fokus på økologiske tekstiler, & 
vaskemidler, gjenbruk , 100 % 
fornybar energi og omtanke for 
naturen. 
Det første rommet åpner sommeren 
2015. Det vil etter hvert bli i alt 9 
rom, hvert med sin dekor og historie 

Overnatting dobbeltrom  
m/toalett & dusj på rommet 
m/ felles toalett & dusj 
 

1350 

Overnatting enkeltrom 
m/ toalett & dusj på rommet 
m/ felles toalett & dusj 
 

Kontakt oss gjerne ! telf.: (0047)90045921 
e-post: anne.r.huitfeldt@gmail.com 
www.vaaganhuset.no facebook: Vaaganhuset 
instagram: #Vaaganhuset 
 

All overnatting inkluderer frokost 
med fokus på kortreist og ureist mat. 
Frokost er dagens viktigste måltid ! 

950 

Muligheter for fiske og småviltjakt i 
sesong i gangavstand fra gården 

950 

Økologisk kaffe og kremkake 
inkl påfyll pr pers. 

750 

Servering på Salen 
Kaffe og kaker i herskapelig salong i 
hovedhuset, inkl. historiefortelling, 
servering inntil 25 personer 
 
Leie av lokalet 

125 

500 

Vi holder til i verdens flotteste bygd Klæbu, 
Moen gård ligger 25 min. med bil fra 
Nidarosdomen i Trondheim. 
Adr. Sveanvegen 380-382, 7540 Klæbu 

        Godkjent Norsk Økoturismebedrift 
       Debiogodkjent med sølvmerket  for 

                    Serveringsbedrifter 
( 50% økologisk mat) 

Vaaganhuset & 
Moen Økogårdshotell   

   
 

 

http://www.vaaganhuset.no/
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Tirsdagskafe & 
Gårdsbutikk 11-14 
Velkommen hele året ! 

Gårdsmattallerken med smaker fra 

Trøndelag etter årstiden 

Dagens varmrett & salat 95 

Baguett fra Eidum Gårdsbakeri med 
dagens pålegg / smørbrød 

Gratis leie av møtelokaler i 
åpningstiden tirsdager 2-20 pers 

50 

125 

        Vi har også kjeks, sjokolade, glutenfrittt. 

 
I gårdsbutikken i kafeen og 
kjøkkenet har vi te, kaffe, ting & 
tang, klær, håndstrikk, kuriositeter 
og et utvalg gårdsmat. På høsten 
selger vi stykningsdeler av ureist 
elgkjøtt 

Kaffe & kaker 
Økologisk Kaffe/te m/påfyll 

Dagens kake 35 
Svele, lefse etc 

 

 

 

                        

25 

25 

Søndagskafe  & 
Gårdsbutikk 
Åpent aug-des 
Lunsj 12-14 
Dagens lunsj med salat 

Lokalmatbuffe 14-18 
Bordbestilling 14-16 &16-18 

250 

Dessert og kaker 35 

95 

Økologisk kaffe og te inkl påfyll      25      

Møtelokaler 
DAGTID:  08-16 
møtepakke kr 200,- pers 
Inkl. Møtelokale, kaffe,te,1 kake , 
nøtter ,frukt,  minimum 10 pers 

Lokal lunsjtallerken med varmrett 125
KVELDSTID:  4 timer 
Møtelokale kr 500,-  
150,-/ time utover 4 timer 
Servering som Tirsdagskafemeny 

 

Selskaper  
Vaaganhuset 

Leie av lokale inkl. Selskapsoppdekking 5 timer        

250,-/t utover 5 timer 
1000 

Forretter 
*Laks med eggerøre, vaktelegg og salat 75 
*Spekespyd med potetsalat 75 

Hovedretter 

*Lokalmatfestbord :Buffet m/ utvalg av 
spekemat, fisk, ost, salat, 2 varmretter og 
potet, div brød, øko.smør, 
div. syltetøy, 1 dessert 

 

* Tjukkmelkspudding, laget av 
økologisk tjukkmelk fra Rørosmeieriet 
* Økologisk is fra Reins Kloster jordbær 
eller cognac med bærsaus 
* Trollkrem med kjeks 
* Private kaker   
voksne inkl kaffe 
Barn 

*Elgsteik m/grønnsaker, potet & saus 

Tillegg for 2 gangs servering kr 75,- 

*Elg- gryterett  servert med salat og 
bakt potet 

Tillegg for 2 gangs servering kr 75,- 

175 

Dessert 

345 

Barn 3-12 
år halv 
pris 
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