
i glasetpå tallriken till kaffet

till barnen

MENY
MATCH

Ingen bordsbetjäning. Mat och dryck beställes 
och hämtas i baren. Välkommen fram! 

Vi komponerar en ny dessert för varje evenemang, 
så fråga personalen vad det är för gott som erbjuds 
just idag. Är du bara sugen på något sött till kaffet 
så har vi alltid hemrullade chokladtryfflar att släcka 
suget med.

NÅGOT ENKELT
Vitlöksbröd

Oliver

Kronärtskocka

Salami

Lufttorkad skinka

Ost och marmelad

Rykande och väldoftande med smak av vitlök, soltorkad 
tomat, färska örter och parmesanost.

Marinerade i olivolja, vitlök och örter.

Med smak av citron och basilika.

Klassisk salami Milano serveras med nybakat bröd.

Serveras med nybakat bröd.

Kvällens ost tillsammans med morotsmarmelad med 
inslag av kanel.

59kr

59kr

59kr

59kr

59kr

59kr

Kvällens dessert
Chokladtryffel

Serveras med sallad, tomat, gurka, dressing samt 
pommes frites.

hamburgare

Vi bjuder alla barn på glass efter maten!

Serveras med jordgubbssylt och vispad grädde.

pannkakor

Stekt korv och köttbullar på ett spett serveras med 
pommes frites samt en mangochutney creme.

korv och köttbullespett

Fråga personalen om kvällens erbjudande!

59kr

29kr

79kr

59kr

59kr

Blandade godsaker i form av oliver, kronärtskocka, salami, lufttorkad skinka,
ost, marmelad, bröd och vispat smör.

Plockbricka 159kr

Gjord på svensk högrev serveras med cheddarost, syrad lök, tomatglace samt en tryffelmayo och 
pommes frites slungade i vår egen kryddblandning med inspiration från den Amerikanska södern.

HAMBURGARE 159kr

Gjord på torsk panerad i pankoströbröd och serveras med pommes frites samt 
en klassisk tartarsås och maltvinäger.

Fish n’ chips 159kr

Ingefärsglaserade ribs serveras med pommes frites samt en coleslaw och barbecuesås.

Ribs and fries 159kr

Gjord på romansallad som slungas i en caesardressing och toppas med surdegskrutonger, knaperstekt bacon och 
hyvlad parmesanost. Välj mellan mjukbakad majskyckling eller hand skalade räkor.

Klassisk caesarsallad 159kr

Grillad fläskkarré som bakats i ugn 8 timmar med öl och rosmarin. Serveras med sötpotatispuré, 
rostade rotfrukter och rödvinsreduktion. 

från grillen 159kr

Dryckesförslag  Vin: Cotês-du-Rhône Gentilhomme 79/329kr Öl: Carlstad Lager No1 70kr

Dryckesförslag  Vin: I Tratturi Primitivo 79/329kr Öl: Mariestad Export 77kr

Dryckesförslag  Vin: Cotês-du-Rhône Gentilhomme 79/329kr Öl: Paulaner Hefe Weissbier 79kr

Dryckesförslag  Vin: Bridlewood 90/399kr Öl: Ship Full of IPA 70kr

Dryckesförslag  Vin: Cono Sur Reserva 85/379kr Öl: Mikkeller American Dream 70kr

Dryckesförslag  Vin: Cuma 80/349kr Öl: Mellerud Ale 70kr


