
renovering och uppdatering/
komplettering av utrustning, 
detta blir klart inom kort.  
Under denna period så har 
vi valt endast att hålla 
öppet restaurangen på sön-
dagar för att hinna med så 
mycket som möjligt innan 
vintern slår till. 
Vi håller samtidigt på att 
”styla om” logen för att få 
den atmosfär och stämning 
vi eftersträvar för att 
alla gäster ska känna att 
detta inte är en ”vanlig” 
restaurang, utan detta är 
en restaurang på Holmön. 

 

Lördagen den 20/8 öppnades 
Novas Inn, restaurangen på 
Holmön, för första gången. 
Det blev en riktigt lyckad 
tillställning där det bjöds 
på smörgåstårta och kaffe. 
I stort sett alla som be-
fann sig på ön tittade in 
någon gång under dagen och 
det blev en hel del prat 
och några stannade riktigt 
länge vilket vi på Novas 
Inn uppskattade mycket och 
tar som ett tecken på att 
det vi gör här är både vik-
tigt och uppskattat.  
Det blev många värmande 
ord i vår nya gästbok och 
vi kommer nu att göra allt 
vi kan för att uppfylla 

(eller överträffa) de för-
väntningar som finns och 
som kommer med en året-
runt öppen restaurang på 
Holmön. 

Renovering pågår! 
Under de första veckorna 
har vi gett köket en mindre 

Då vi vet att man blir 
hungrig när man vistas i 
naturen så tänkte vi att 
hålla öppet hela vecka 41, 
då älgjakten pågår. 

Vi erbjuder en dagens rätt 
och även Pizza under veck-

an. Menyn meddelas via 
facebook och på anslagstav-
lor på ön. 

Vi erbjuder nu även Pizza 
för avhämtning. (se listan 
på baksidan)  

Lördagar 
Från o med lördag den 
8/10 har Ni nu möjlighet 
att köpa en pizza och ta 
med er hem även på lörda-
gar 

Bert röjer sly på manligt vis 

Äntligen igång! 

Efterlysning! 
Finns någon som 

har ett äkta 
Holmö-recept 
på fisk?  

Vi söker recept på 
olika inläggningar 
m.m. 

Ring Micke på 
090-20 66 480 
om du har ett re-
cept du vill dela 
med dig av. 

Utökade öppettider V.41 
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Julbord 
Boka Julbord nu! 

Vi serverar Jul-

bord följande 

dagar: 

27 november 

3 & 4 december 

10 & 11 december 

17 & 18 december 

26 december 



På samtliga pizzor  
ingår vår egen tomatsås och en bland-
ning av  Mozarella och Cheddar ost 
av högsta kvalitet. 

Om man vill så finns pizzasallad att 
köpa för 10:- 

Skatan 95:- 
Skinka, Färska champinjoner, Ananas, Räkor 
Sörön 95:- 
Skinka, Ananas 
Ängesön 95:- 
Skinka, Ananas, Räkor 
Fjäderägg 95:- 
Skinka, Färska champinjoner 
Gadden 95:- 
Färska champinjoner, Paprika, Lök, Oliver, Feta ost  
Bergudden 95:- 
Skinka, Färska champinjoner, Lök, Peperoni (korv) 
Byviken 95:- 
Färska tomater, Bacon, Ägg 
Trappsand 95:- 
Färska tomater, Lök, Musslor, Räkor 
Norrfjärden 95:- 
Kyckling, Färska tomater, Lök 
Västerön 95:- 
Bacon, Kyckling 
Grossgrund 95:- 
Skinka, Färska champinjoner, Lök, Paprika. Färska tomater 
Holmön 125:- 
Oxfilé, Färska champinjoner, Lök,. Färska tomater, Bearnaise 
 

Novas Inn 

Box 66 

Holmö byaväg 25 

918 03 Holmön 

Telefon: 090-20 66 480 

Facebook:  

Novas inn/ Byvikens Wärdshus 

E-post: info@novasinn.se 

Novas Inn (f.d. Panget) ligger på Holmön. 
Hos oss kan du äta en god bit mat i lugn och 
avslappnande miljö med utsikt över byviken 
(hamnen) och vi gör alltid vårt bästa för att ni 
ska trivas hos oss. 
Vi serverar f rukost, lunch och erbjuder ett 
mindre café sortiment med hembakat bröd. 
Vår á la carte innehåller en variation av både 
fisk och kötträtter där vi värnar om kvalitet 
rakt igenom hela processen och försöker att und-
vika halv-fabrikat så långt som möjligt.  
Till exempel har vi en egen BBQ-smoker där vi 
själva röker våra ribs, pulled pork , fisk och kyck-
ling.  
När det gäller fisk använder vi i första hand 
lokalt fångad fisk som Lax, Sik och Abborre 
f rån vattnen runt Holmön samt Röding f rån 
Västerbottens inland. 

Pizza meny 

 

Ring 090-20 66 480 och beställ 


