Meny 1.5-31.5

Förrätter och sallader
Kallrökt gädda med pepparrot, dill creme fraiche
och gäddrom, serveras på Malax limpa (L)				

8,50 €

Husets Toast Skagen på malaxlimpa (L)				

8€

Alla sallader serveras med bröd
Kycklingsallad med grillad chèvre och djävulssylt (L) 		

8 € (15€ som huvudrätt)

Grekisk sallad med örtmarinerade oliver och
krämig fetaost (L)							

7 € (13 € som huvudrätt)

Räksallad med husets Rhode Island dressing (L)			

7 € (13 € som huvudrätt)

Salladsbord								7,50 €

Varmrätter
Rågpanerade strömmingsflundror med skirat
dillsmör och potatismos (L)						14 €
Stekt lever med smörstekt lök, potatismos
och rårörda lingon (L, G)						

14 €

Kycklingfile med grillad chèvre, djävulssylt och
pommes frites (L, G) 							17 €
Smörstekt laxfjäril med skagenröra,
grillad lime och dillslungad potatis (L, G) 				

19 €

Långbakad Black Angus med madeirasås
och klyftpotatis (L, G)							22 €
Huset flamberade pepparbiff med grillad
auratomat och klyftpotatis (L, G) 					
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28 €

Meny 1.5-31.5

Schnitzlar
Wienerschnitzel serveras med citron,kapris och anjovis (L) 		

17 €

Jägarschnitzel serveras med krämig svampsås (L) 			

17 €

Bearnasieschnitzel (L)							17 €

Vegetariska varmrätter
Grillade tzayspett med Rhode Islandsås och klyftpotatis (L)		

14 €

Falafel med krämig svampsås och klyftpotatis (L, G)			

14 €

Hamburgare och småvarmt
Black Angus big burger
200g helköttsbiff,bacon,picklad rödlök, cheddarost, sallad,
tomat, saltgurka, majonnäs och pommes frites (L) 			

16 €

Black Angus bluecheese
200g helköttsbiff, blåmögelost, bacon sallad,
tomat, saltgurka, majonäs och pommes frites 			

16 €

Jägarsmörgås med nöt ytterfilé, bröd, krämig svampsås
som serveras med sallad (L)						

15 €

Nachos med salsasås och gräddfilsås (för 2 pers.) (L, G)		

7€

Dippkorg med nachos, gurkstavar, mozzarellasticks, jalapeno15 € (för 2 pers)
poppers, lökringar, chicken hotwings, wasabimajo och salsa (L)
10 € (för 1 pers.)
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Barnmeny - för 4-12år
Alla barnportioner serveras med gurka, tomat och paprika.
Glassbord ingår i priset.
Kyckling med bearnaisesås och pommes frites (L, G) 		

9€

Lilla dippkorgen med pommes, korv, köttbullar och lökringar (L)

8,50 €

Lövbiff med kryddsmör och pommes frites (L, G)			

10 €

Barnens pizza med tomatsås, skinka, ananas och ost (L) 		

7€

Desserter
Glassbuffe med tillbehör (L, G) 					

5,50 €

Vaniljpannacotta med rabarberkompott
och rostad vitchoklad (L, G) 						

6€

Choklad och daimparfait med salt kolasås
och rårörda hallon (L, G) 						

6€

Maxmo chokladkaka med vaniljvisp (L)				

7,50 €

G - glutenfritt L - laktosfritt
Nästa alla maträtter och efterätter går att får glutenfria, fråga personalen!
Kaffe och salladsbord ingår i alla maträtter
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Pizza
Hawaii
Tomatsås, skinka, ananas, ost 						

10,50 €

Peperoni
Tomatsås, peperoni, ananas, ost 					

10,50 €

Frutti di mare
Tonfisk, musslor, räkor, lök, ost					

12 €

Quattro stagioni
Tomatsås, tonfisk, skinka, musslor, räkor, champinjoner, oliver, ost 12 €
Vegetariana
Tomatsås, champinjoner, paprika, oliver, nötter, ost, färsk ruccola

12 €

Åminnes kebabpizza
Tomatsås, kebabkött, bacon, lök, ost, vitlöksdressing 		

13 €

Black angus
Tomatsås, Black Angus, champinjoner, bearnaisesås, ost, ruccola

14 €

Pizza Parma
Tomatsås, parmaskinka,peperoni,ost.
Serveras med färsk ruccola och riven parmesanost			

14 €

Pizza own choice
Välj tre ingredienser förutom tomatsås och ost +1 € / fyllning

13 €

Lowcarb pizza
Välj tre fyllningar förutom tomatsås och ost +1 € / fyllning 		

13 €

Alla pizzor är laktosfria.
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