Dagens rätt……………..…....115kr

Öppettider

(avhämtning 95kr)
I dagens rätt ingår bröd, smör, sallad, måltidsdryck
Kaka och kaffe på maten. Mån-fre 11:00-15:00
Måndag
Lunch korv med potatismos och gurkmajonnäs
Stekt spätta med kokt potatis och remouladsås (G)
Tisdag
Stekt fläsk med kokt potatis, bruna bönor, löksås och
lingonsylt
Ångad fiskfilé med kokt potatis och varm dillsås
Onsdag
Pannbiff med kokt potatis och skysås, lingonsylt (G)
Dubbelpanerad flundrafilé med kokt potatis
och remouladsås (G)
Torsdag
Gröncurry kycklinggryta med ris och grönsaker
Ost och rotsellerifiskfilé med kokt potatis och dillmajonäs
Fredag
Långbakad biff med stekt potatis och whiskeysås
Ugnsbakad fisk med kokt potatis och vitvinssås
Veckans pasta
Spaghetti Köttfärssås (Nötfärs) (G)
Veckans Vegetariska
Schnitzel med stekt potatis och bearnaisesås. (G)

Helgmeny …………………125kr

(avhämtning 100kr)
I helgens rätt ingår bröd, smör, sallad,
Helgens rätt serveras helgdagar mellan 11:00-17:30

Långbakad fläskkarré med stekt potatis
och mild pepparsås
Dubbelpanerad torskfilé med kokt potatis
och remouladsås (G)

Vardagar 11.00-19.30 Helg 11.00-17.30
Hallo Mi……………………..............…………...109kr
Haloumiburgare, bröd, rödlök, sallad, majonnäs, tomat.
50th State ………..………………………………..116kr
140 g kött, bröd, dressing, cheddarost, rostad lök, stekt
ananas och bacon.
Mike`s burger………….………………………....109kr
140 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Classic Burger......................................................109kr
140 g kött, bröd, senap, ketchup, rödlök, gurka.
Truffle Burger………..…………….….………….119kr
140 g kött, bröd, bacon, stekt lök, cheddarost,
tryffelmajonnäs.
The Diablo…………………………..……………115kr
140 g kött, bröd, pepperjack ost, dressing, picklad rödlök,
jalapeños, sallad.
Foodmarket……………………….......................115kr
140 g kött, bröd, bacon, rostad lök, tomat, cheddarost,
majonnäs.
Double Mike`s………….………………………..153kr
280 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Texas BBQ bacon...……………........…………..149kr
280 g kött, bröd, majonnäs, tomat, gurka,picklad rödlök
bbq.
Trippel Mike`s…………………….....…………..179kr
420 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Vegan
Mike………………………..….............................109kr
150g sojabiff, bröd, dressing, veganost, sallad rödlök.
Bob`s Burger…………………….……..………….85kr
Barn burgare med 100 g kött, bröd, ketchup.

Kvällsmeny…………
Serveras vardagar 15:00-19:30
Fläskschnitzel med pommes & bearnaisesås………...145kr
Klassisk fish & chips med remouladsås & citron……145kr
Hemlagade köttbullar med gräddsås & lingon………125kr
Kall inkokt laxfilé med romsås, dill & citron………...145kr
Barnmeny, upp till 12 år, inkl. måltidsdryck…
Köttbullar med gräddsås och lingon…….80kr
Pannkaka med sylt och grädde…..……...75kr
Spaghetti Bolognese……………………...75kr

Orientalisk räka………………………… 112kr
Rökta laxen………………………………112kr
Grön Deli Caesar………………………...109kr
Kyckling/melon………………………….105kr
Trädgårdslandet………………………….89kr
Gula betan…………………………...……90kr

Dubbla ditt kött för 44kr
Lökringar
7st…….38kr
11st…...58kr

Chili cheese
6st……..39kr
9st……..49kr

Mozzarella Sticks
4st…….35kr
6st….…49kr

Deli/Café
Bakad
potatis………
Dubbla
ditt kött för
Skagen……………………....105kr
44kr
Kyckling/curry……………….100kr

Kai Pad mameung /Chicken cashew………115kr
Wokad kyckling med grönsaker och cashewnötter.
Serveras med ris
Pad thai……………………………………….119kr
Wokad kyckling med risnudlar, ägg, vitkål, morot,
böngroddar, jordnötter, lime & pad thai sås.
Fride rice med räkor…………………………115kr
Stekt ris med räkor, grönsaker, vitlök & ägg
Friterad kyckling …………………………….115kr
Friterad kycklinginnerfilé med sötsur sås & sallad.
Serveras med ris
Panang ……………………………………….115kr
Röd currygryta med kyckling, kokosmjölk, limeblad,
zucchini, paprika, morot serveras med ris
Satay Gai……………………………………..115kr
Stekt kyckling med jordnötssås & ris
Bao buns……………………………………...95kr
Friterad kyckling serveras med picklad rödlök, inlagd
gurka, chili crème, hoisinsås, groddar & persilja
Dumplings/Lunchbox……………………… 105 kr
9 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt med
1 sås samt ris
Dumplings/Lunchbox plus………………….129kr
12 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt
med 1 sås samt ris
Pokebowl……………………………….129kr
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,
salladslök , avokado, cashewn ötter och ris .

Lunch (11-14) Ord.
Standard 10 bitar………….110kr……...119kr
2 lax, 1 tonfisk, 1 räka, 1 avokado, 5 maki
Standard 12 bitar…………..129kr...…...139kr
2 lax, 1 tonfisk , 2 räka, 1avokado, 6 maki
Standard 15 bitar..………….155kr...…..169kr
2 lax, 1 tonfisk, 2 räka, 2 avokado, 8 maki
Vegetarisk 10 bitar…..……..110kr……119kr
2 avokado, 2 tofu, 2 omelett, 4 maki
Vegetarisk 12 bitar ………….129kr…..139kr
3 avokado, 2 tofu, 2 omelett, 5 maki
Vegetarisk 15 bitar ………….155kr…..169kr
4 avokado, 3 tofu, 3 omelett, 5 maki
Crispy california avokado, gurka, krabba,
chilimajo, teriyaki & rostadlök.....................99kr
California roll..avokado, gurka, krabba…....89kr
Alaska roll..lax, avokado, färskost, chili…. 119kr
Spicy tuna..tonfisk, gurka, chilimajo…...…129kr
Classic tempura avokado, chilimajo, sesamfrö,
sallad & friterad räka…………………...….115kr
Krispig tempura,avokado, räka, sesammajo115kr
Vegetarisk paprika……………….……….89kr
avokado,gurka,paprika,färskost
Vegetarisk morot…………………………89kr
avokado,morot,gurka,chilimajo, rostad lök.
Nigiri, flera sorter………………...….. 30:-/par

