MENY
Kött & Fisk
1.
2.
3.
4.

Fläskfilé oscar med bearnaisesås och handskalade räkor
Schnitzel med bearnaisesås
Grillad kycklingfilé med tzatziki och sweetchilisauce
Timjanstekt kycklingfilé med knaperstekt bacon och örtdressing

149:139:129:129:-

– Välj mellan klyftpotatis, pommes eller potatisgratäng –

5. Fish N Chips - Pankopanerad torskfilé med remouladsås och pommes
6A. Kebabtallrik (nötkött) med pommes eller ris
6B. Kycklingkebabtallrik med pommes eller ris
7. Pitabröd med grillad kycklingfilé, tzatziki och sweetchilisauce,
serveras med pommes

119:99:99:99:-

Hamburgare
– Burgarna serveras med klassiska tillbehör, pommes frites och bearnaisesås –
8. Chill out burger, bacon, dubbel cheddarost, bbq-sås samt friterad lökringar 149:9. Keep calm burger, cheddarost, rödlök, picklad gurka samt srirachamajo
139:10. Halloumiburgare, avokado, syltad rödlök samt srirachamajo
139:-

Pasta
11. Grillad kycklingfilé med knaperstekt bacon i en krämig västerbottenostsås 129:12. Fläskfilé med knaperstekt bacon i en krämig västerbottenostsås
139:13. Carbonara - rökt sidfläsk samt riven parmesanost, serveras med vitlöksbröd 109:-

Thai wok
14. Rödcurry, limeblad och thai basilika i kokosmjölk med:
A. Kycklingfilé 119:B. Tigerräkor 139:15. Färska grönsaker, chilipaste och cashewnötter med:
A. Kycklingfilé 119:B. Tigerräkor 139:16. Biff med bambuskott, färska champinjoner och ostronsås
17. Färska grönsaker med cashewnötter
18. Tofu med färska grönsaker och rödcurry i kokosmjölk (vegetarisk)
– Nr. 14 - 18 serveras med ris –

129:99:99:-

Nudlar & Stekt ris
19. Stekt ris med grönsaker och ägg samt:
A. Kycklingfilé 109:B. Tigerräkor 129:20. Wokade äggnudlar med färska grönsaker, äggröra och
A. Kycklingfilé 119:B. Tigerräkor 139:21. Pad thai - stekta risnudlar med färska grönsaker, äggröra,
krossade jordnötter och lime
A. Kycklingfilé 119:B. Tigerräkor 139:22. Wok in box med wokade äggnudlar och sweetchilisauce
A. Krispig kycklingfilé (4st)
B. Thailändska vårrullar (kyckling, 3st)
C. Vegetariska vårrullar (8st)
D. Dumplings (kyckling, 4st)

49:95:95:95:95:-

Husets special
23. Kycklinggrillspett med jordnötssås och ris
24. Friterad kycklingfilé med sötsur eller currysås och ris
25. Friterade tigerräkor med sötsur eller currysås och ris

129:129:139:-

26. Tre små rätter A
– Kycklingfilé med rödcurry i kokosmjölk
– Biff med bambuskott och färska champinjoner
– Vegetariska vårrullar
– Serveras med ris och sötsursås
27. Tre små rätter B
– Kycklingfilé med rödcurry i kokosmjölk
– Biff med bambuskott och färska champinjoner
– Friterade tigerräkor
– Serveras med ris och sötsursås

149:-

159:-

Smått & Gott
31. Vårrullar med sweetchilisauce
A. Vegetariska (8st) 49:B. Thailändska (kyckling, 3st) 49:33. Krispig kycklingfilé med sweetchilisauce (4st)
49:34. Club sandwich – ost & skink toast med pommes och dipsås
75:-

Barnmeny
– Gäller för barn under 12 år –
35.
36.
37.
38.

Krispig kycklingfilé med sötsursås och pommes
Hamburgertallrik (90g) med pommes
Pannkakor (3st) med grädde och sylt
Pommestallrik med dipsås

79:69:59:40:-

A. Chicken bowl - bulgur, mixsallad,
109:salladskyckling, avokado, mango, edamame, picklad
rödkål, cashewnötter samt örtdressing
B. Prawn bowl - bulgur, mixsallad, handskalade
räkor, avokado, mango, edamame, cocktailtomater,
rostade cashewnötter samt srirachamajo

119:-

C. Halloumi bowl - bulgur, mixsallad, friterad
halloumi, avokado, mango, syltad rödlök,
rödbetshummus, valnötter samt
chili-färskostdressing

119:-

D. Falafel bowl - rostad pitabröd, mixsallad,
falafel, avokado, morot, picklad rödkål,
rödbetshummus, krossade valnötter samt
örtdressing

109:-

E. Ceasarsallad - grillad kycklingfilé
med knaperstekt bacon, romansallad,
cocktailtomater, rostade krutonger, riven
parmesanost och ceasardressing

129:-

F. Ceasarsallad - krispig kycklingfilé (panerad)
129:med romansallad, cocktailtomater, rostade
krutonger, riven parmesanost och ceasardressing

Dressingar: Örtdressing
Srirachamajo
Tzatziki
Ceasardressing

