Bageriet
På Emma Grön bakar vi vårt eget bröd. Alltid! Hos
oss gäller långa jäsningstider, enbart ekologiska
ingredienser och vårt eget källvatten som vi kärleksfullt
kallar ”Byringevatten”. Sädesslagen kommer från
Järna, Nordeuropas enda intakta odlingsmark med ett
humuslager på omkring en och en halv meter jämfört
med ett lager på trettio centimeter vid konventionell
odling.
När vi bestämde oss för att baka återvände vi
framförallt till en av de viktigaste förutsättningarna
för ett framgångsrikt bak: tid. Det elfte budordet lyder
alltså; du skall icke baka om du inte hava tid.
Förutom brödet så tillverkar vi även våra
konditorivaror. Du behöver inte åka till Wien för att
frossa i Apfelstrudel. Sveriges kanske bästa strudel finns
vid riksväg 55 i höjd med Merlänna. Eller varför inte
prova kolapajen med stort K efter stulet recept? Behöver
vi säga att samtliga frestelser även finns för take away?

Historien om Emma Grön

F

ör många år sedan fanns det en liten gård nära
den plats där krogen nu ligger. Där bodde Emma
Engman. Redan som 12-åring kom Emma till
gården Skarpsätter som piga och under lång tid (ca
1880 – 1935) fungerade hon sedan som husmor åt sin
husbonde August Pettersson. Emma blev välkänd för sitt
goda kärnade smör, som hennes husbonde körde med
häst och vagn till Mariefred där det såldes på marknaden.
Hon bakade även härliga ingefärsskorpor och skötte
under alla år sina sysslor med stor plikttrohet och flit.
Emma ville nog gärna bli lagvigd hustru
till sin husbonde. Men så blev det
inte! Familjen Wennerström har i
många år bott på Skarpsätter och
ville därför gärna hedra hennes
livsgärning postumt med att ge
namn åt krogen. Efternamnet Grön
kändes naturligt som en hyllning
till grästaken och krogens ekologiska
profil.

Matfröjd

Öppettider

Idén till Emma Grön uppstod i kölvattnet efter
nutidens uppmärksamhet kring hållbar utveckling,
med betoning på ekologisk framtagning av råvaror,
minskad miljöbelastning och användandet av
närproducerade produkter. När det gäller vår
kulinariska ambition återvänder vi till den något
ålderdomliga uppfattningen om att matlagning i
grunden handlar om ett hantverk. Vi har även insett att
vi som beställare kan påverka vår närmiljö och därmed
kanske i någon utsträckning även den globala miljön.
På köpet påverkar vi även producenternas levnadsoch arbetsvillkor. Vidare vill vi på Emma Grön
tillfredsställa våra gästers kulinariska förväntningar
och, i den utsträckning vi förmår, alltid bemöta deras
speciella önskningar.

måndag–torsdag
fredag		
lördag		
söndag		

(gäller fr o m 1 april 2013)

Sommartid 15/6–31/8 är krogen öppen
alla dagar 11.00–20.30.

Hitta till oss

Emma Grön ligger i korsningen riksväg 55 och väg 910
nära Söderlänna mitt i hjärtat av Sörmland. Ca 75 km
från Stockholm och 10 km söder om Strängnäs. Tre
flaggstänger och timmerhusen med grästak brukar synas
på långt håll. Stor parkeringsplats direkt vid krogen.

Välkommen till att njuta dig till en bättre värld!

Med buss
Det går även alldeles utmärkt att åka kollektivt. Buss 337
mellan Strängnäs och Malmköping stannar endast 50
meter från resturangen. Kliv av på hållplats Söderlänna.

Catering hemma hos dig
Vill du göra om ditt hem eller kontor till restaurang för
en dag? Ring, mejla eller kom förbi, så berättar vi vad
vi kan göra för dig. Eller varför inte tala om för oss hur
menyn ska vara hos just dig? Därför har Emma Grön
inga färdiga standardbufféer eller -menyer.
Att bemöta individuella kulinariska önskningar är
inget främmande för oss och om vi får låna din spis
och ugn undviker vi dessutom att forsla varm mat
genom trakterna, vilket gynnar din matupplevelse.
Vi levererar maten till din dörr eller så hämtar du själv.
Välkommen med din förfrågan:
0766-280 996
matlagaren@emmagron.se

11.00–16.30
11.00–20.30
11.00–21.30
11.00–18.00

Med GPS
Vill du lägga in oss i GPS:en, använd koordinaterna
N59.273128, O16.972139 eller slå oss en signal på 0766280996 om du mot förmodan har svårt att hitta.

Våra gäster säger att:

– Sörmlands bästa vägkrog ligger i Söderlänna vid riksväg 55.
– De känner sig som hemma hos oss.
– Det märks att vår kärlek för våra råvaror präglar vårt sätt
att baka och laga.
– Utbudet är värt en omväg. Alltid!
Men lyssna inte bara till vad andra säger.
Hälsa på oss och bilda dig en egen uppfattning.
Vi ser fram emot ditt besök. På riktigt!
Välkommen till en stunds matfröjd!

Emma Grön
Byringe 1
645 91 Strängnäs
Telefon 0766-280 996
matlagaren@emmagron.se
www.emmagron.se
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