Dagens rätt……………..…........105kr
Mån-Fre 11:00-16:00 (Take away 89kr)
Ingår i dagensrätt, salladsbuffé, bröd, smör,
måltidsdryck & kaffe

Hallo Mi……………………...............…………105kr
Haloumiburgare, bröd, rödlök, sallad, majonnäs, tomat
Måndag
50th State ………..……………………………....112kr
Biff a la Lindström med stekt potatis, skysås och inlagd gurka
140 g kött, bröd, dressing, cheddarost, rostad lök, stekt
Stekt fiskfilé med salsa verde samt kokt potatis
ananas och bacon
Tisdag
Mike`s burger………….………………………..105kr
Stekt fläsk med raggmunkar med lingon
140 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Kyckling adobo med champinjoner & minimajs samt basmatiris Classic Burger.....................................................99kr
Onsdag
140 g kött, bröd, senap, ketchup, rödlök, gurka
Cevapcici med ajvar och aioli samt ugnsbakad klyftpotatis
Truffle Burger………..…………….………..….115kr
Citronpanerad hokifilé med dillmajonnäs &kokt potatis
140 g kött, bröd, bacon, stekt lök, cheddarost,
Torsdag
tryffelmajonnäs
Havets wallenbergare med mos, ärtor & skirat smör
The Diablo…………………………..………….110kr
Tacogratäng med mojo rojo & creme fraiché
140 g kött, bröd, pepperjack ost, dressing, picklad rödlök,
Fredag
jalapeños, sallad
Marinerad kycklingfilé med krämig tomatsås samt basmatiris
Foodmarket……………………….....................110kr
Pankopanerad kummelfilé med skagenröra och kokt potatis
140 g kött, bröd, bacon, rostad lök, tomat, cheddarost,
Veckans pasta
majonnäs
Pasta med strimlad fläskfilé och blandsvampsås
Double Mike`s………….……………………….135kr
Veckans Veganska
280 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Ugnsbakad zucchini med vegofärs samt chilibearnaisesås.
Texas BBQ bacon...……………........………….139kr
280 g kött, bröd, majonnäs, tomat, gurka,, picklad rödlök
,bbq
Kvällens meny……………………..
Trippel Mike`s………………………….........…175kr
Mån-Fre 16:00-18.30
420 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost,Soppbuffé
lök.
Fläsk schnitzel ………………………………………..135kr Vegan Mike………………………..………….....105kr
Hemgjord schnitzel bearnaisesås, citron & pommes
150g sojabiff, bröd, dressing, veganost, sallad rödlök
Kall inkokt lax………………………………………...119kr Bob`s Burger……………………..…………..…..79kr
Inkokt lax med romsås & kokt potatis
Barn burgare med 100 g kött, bröd, ketchup
Pasta bolognese………………………………………110kr
Pasta med köttfärssås toppas med parmesan
Hemlagade Köttbullar……………………………….119kr
Köttbullar med gräddsås, lingon & kokt potatis

Helgmeny …………………110kr

Dubbla din burgare med
extra kött för 39kr
Dippsåser

Örtkryddad helstekt fläskfilé med kantarellsås & stekt potatis
BBQ, GARLIC, OST, BEARNAISE
Ugnsgratinerad fisk med räksås, hyvlad fänkål & dill
Vegetarisk
ELLER TRYFFELMAJO.
Vegetariska bönbiffar med örtsås & stekta grönsaker och kokt potatis
Kall inkokt lax………………………………………...119kr
15KR
Inkokt lax med rom sås & kokt potatis

Side orders

Barnmeny, upp till 13 år,
inkl. måltidsdryck….
Serveras under hela öppningstiden alla dagar
Köttbullar med gräddsås och lingon…………………….70kr
Pannkaka med sylt och grädde………………………......70kr
Spaghetti bolognese…………………………………......70kr

Kai Pad mameung /Chicken cashew….105kr
Wokad kyckling med grönsaker och cashewnötter.
Serveras med ris
Paneng Gai………………………………110kr
Kycklinggryta med kokosmjölk & röd curry
Serveras med ris
Pad thai…………………………….…….105kr
Wokad kyckling med risnudlar, ägg, vitkål, morot,
böngroddar,jordnötter, lime & pad thai sås.
Tempura räka/Friterad kyckling…….…110kr
Friterad räka/friterad kyckling med sötsur sås
& sallad. Serveras med ris
Dumplings/Lunchbox………………… 100 kr
9 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt
med 1 sås samt ris
Dumplings/Lunchbox plus…………….125 kr
12 dumplings av samma sort tillagade på samma
sätt med 1 sås samt ris
Pokebowle………………………….120kr
Välj mellan..
-Sojamarinerad lax med wasabic rème
-Pankop ane rade Van nameiräkor med
srirac hamajonäs.
-Friterad kyc kling med srirachamajonäs
Server as med edamamebönor , mango,
morot, sallads lök, avokado,
cashewnötter och ris .

Ta själv, betala i husmannen
Ta själv mitt emot husmannen
Mån-Fre 10.00.18.30 Lör-sön 10.00-16.30

Grön Deli
Orientalisk räka…………………………………...110kr
Rökta laxen………………………..……………...,110kr
Grön Deli Caesar…………………...……………..105kr

Café

(avhämtning 95kr)
I helgens rätt ingår bröd, smör, sallad,
Helgens rätt serveras helgdagar mellan 11:00-16:30

Alla dagar 11.00-16.00

Alla dagar 11.00-16.00

Lökringar
7st…….35kr
11st…..55kr
Sötpotatis fries
Liten…32kr
Stor….39kr

Fralla……………………………………………..35kr
Ost
Ost/skinka
Panini ……………………………………………69kr
Ost & skinka
Pesto mozzarella
Salami/brie
Fika
Kokospaj…………………………………………..45kr
Biskvi……………………………………………...30.kr
Chokladboll………………………………………..25kr
Punchrulle…………………………………………25kr
Mazarin……………………………………………20kr

Angående covid-19
Vi följer alla gällande råd och riktlinjer
som rör restaurangverksamhet & följer
även folkhälsomyndighetens
uppdateringar löpande.

