LUNCHMENY
11:30-15:30
Dagens (kolla skyltar eller fråga personalen)
Obs! Ej lördag och söndag

Dagens lunch 120

Vid allergi fråga personalen

Thailändskt
Kycklingspett 129
Serveras med jordnötssås, chilipicklad gurka och jasminris

Tom yum 169

sötsyrlig het soppa med lax och torsk, serveras med jasminris

Barn
Chicken nuggets (5st) 65 liten sallad samt pommes frites
Pannkakor (3st) 65

sylt och grädde som serveras separat

Hamburgare 90 gr 100

med ost, serveras med pommes frites

Dessert
Tiramisu 89
Klassisk italienare

Tartufo classico 99
Chokladglass med en kärna av Zabaglione ( Italiensk äggbaserad cremé jämförbart med
vaniljsås) täckt med hasselnötter och kakao.

Vid allergi fråga personalen

Snabbmat

Rökta räkor 250 g 89/ 500 g 150
Rökta räkor direkt från Sysne rökeri med foccacia och aioli

Angusburgare 200 gr 159
cheddarost, bacon och saltgurka med hemgjord BBQ sås, vitöksdip och pommes

Kentucky fried chicken 139
panerad och friterad kycklinglårfilé med pommes och shrirachadip

Fish & Chips 139
Med aioli

Nacho heaven 149
nachochips toppat med tacofärs och cheddarostsås.
Serveras med salsa och vitlöksdip, grönsaker och jalapenos

Sallader
Ceasarsallad kyckling 149
kyckling, bacon, krutonger, parmesanost och dressing blandat med romansallad

Ceasarsallad räkor 169
handskalade räkor, bacon, krutonger, parmesanost och dressing blandat med
romansallad

Vid allergi fråga personalen

Vegetariskt/ Veganskt
Beyond meat Burger (vegan) 169
veganost, saltgurka, hemgjord BBQ sås samt pommes

Nachotallrik (vegetariskt) 149
Nachochips toppat med soyafärs och cheddarostsås, serveras med vitlöksdip,

salsa, grönsaker samt jalapenos

Pizza
Margarita 110 tomatsås, färsk tomat och ost
Vesuvio 120 tomatsås, ost och skinka
Capricciosa 130 tomatsås, ost, skinka och champinjoner
Hawaii 130 tomatsås, ost, skinka och ananas
Primavera 140 tomatsås, ost, skinka, bacon och champinjoner
Salami 140 tomatsås, ost, salami och lök
Kebab 150 tomatsås, ost, kebab, peperoni, och vitlökssås
Kött & bea 150

tomatsås, ost, färsk tomat, fläskytterfilé och bearnaise

Glutenfri botten + 20

Vid allergi fråga personalen

