Dagens rätt.………………..…....99kr

(avhämtning 89kr)

I dagens rätt ingår bröd, smör, sallad, måltidsdryck och kaffe på maten
Dagens rätt serveras vardagar mellan 11: 00-15:00

Månadens Burgare: Smokey bacon burger……115kr
Måndag
140g högrevsburgare med bacon, smält ost, sallad och vår
Jägarbiff med smörstekta champinjoner
hemgjorda bacondressing, toppas med lökringar
Coq au vin på kycklingfilé
Tisdag
Hallo Mi……………..………………..…99kr
Biff stroganoff med ris
Haloumiburgare, bröd, rödlök, sallad,
Sekt flundra med kapris och rödbetspytt
majonnäs & tomat
Onsdag
50th State ……………………....…………………112kr
Hemlagad pannbiff med mos, skysås och bacon
140 g kött, bröd, dressing, cheddarost,
Bräckt chorizo med potatismos och srirachamajonäs
rostad lök, stekt ananas och bacon
Torsdag
Mike`s burger……………….……………………99kr
Ärtsoppa med fläsk samt pannkaka, sylt och grädde
140 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Stekt spätta med remouladsås och citron
Classic Burger……….…………………………....95kr
Fredag
140 g kött, bröd, senap, ketchup,
Fläsknoisette charlemange med stekt potatis
rödlök, gurka
Ugnsbakad hokifile under rotfruktstäcke med smak av cheddar Truffle Burger………………….....………………109kr
Veckans pasta
140 g kött, bröd, bacon, stekt lök,
Tagliatelle med strimlad skinka i paprikasås
cheddarost, tryffelmajonnäs
Veckans vegetariska
The Diablo………………….…….……………...105kr
Ugnsbakad zucchini med vegofärs och örtmajo
140 g kött, Pepperjack ost, dressing, picklad rödlök,
jalapeños, sallad
Foodmarket…………..……………..………….. 105kr
140 g kött, bröd, bacon, rostad lök, tomat, cheddarost,
(avhämtning 89kr)
majonnäs
I helgens rätt ingår bröd, smör, sallad,
Double Mike`s………...…………………………129kr
Helgens rätt serveras helgdagar mellan 11: 00-17:30
280 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Örtmarinerad fläskkotlett med purjopotatis och gorgonzola Texas BBQ bacon……………….……………….135kr
Dubbelpanerad sejfilé med tartarsås och citron
280 g kött, bröd, majonnäs, tomat, gurka,, picklad rödlök ,
Vegetarisk Schnitzel med bearnaisesås och stekt potatis
bbq
Trippel Mike`s……………….…..………………169kr
420 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Husmannens grillmeny…………
Veg Crunchy quinoa & chiliburger ………….....89kr
Grillmeny serveras vardagar mellan 15:00-19:30
vegoburgare, briochebröd, sallad & majonnäs
Bbq grillad kycklingfilé med mynta yoghurtdressing
Vegan Mike……..……………………………...…99kr
samt pommes…………………………………………105kr 150g sojabiff, bröd, dressing, veganost, sallad rödlök
Fläskschnitzel med aromsmör, pommes
Bob`s Burger………………………………..……75kr
och rödvinssås………………………………………..110kr Barn burgare med 100 g kött, bröd, ketchup
Dubbelpanerad spättafilé med remouladsås
New York Ribeye 200 g…………...................…199kr
och citronklyfta………………………………………..110kr Coleslaw,& grillad tomat
Hemlagade köttbullar med gräddsås och lingon………..99kr Grilled Texas pork ribs…………..................… 149kr
Vegetarisk schnitzel med bearnaisesås…………………99kr Coleslaw & majs

Helgmeny …………………..105kr

Barnmeny, upp till 13 år, inkl. måltidsdryck………..65kr
Köttbullar med gräddsås och lingon
Pannkaka med sylt och grädde
Spaghetti med köttfärssås

Oferta de la hoy
I alla erbjudande på vardagar mellan 11-14 ingår bröd,
smör, kaffe och måltidsdryck

Orientalisk räka
Rökta laxen
Grön Deli Caesar
Kyckling melon
Gula betan
Trädgårdslandet

105kr
105kr
100kr
90kr
80kr
75kr

2 valfria pintxos & soppa………………………....99kr
2 valfria pintxos & gryta………..………………...115kr
4 valfria pintxos eller tapas…………………….…110kr
Fat med utvalda charkuterier & ostar för 2 p…....150kr
Fat med utvalda charkuterier & ostar för 4 p…….275kr

Minh Tori
99kr
Wokad kyckling i gul currysås, paprika, limeblad,
ananas & bambuskott. Serveras med ris
Pad thai
99kr
Wokad kyckling med risnudlar, ägg, vitkål, morot,
böngroddar,jordnötter, lime & pad thai sås.
Panang
99kr
Röd curry gryta med kyckling, kokosmjölk, limeblad,
zucchini, paprika, morot serveras med ris
Satay Gai
105kr
Stekt kyckling med jordnötssås & sallad. Serveras
med ris
Friterad kyckling
110kr
Friterad kycklinginnerfilé med sötsur sås & sallad.
Serveras med ris
Yakisoba
99kr
Nudelwok med fläsk i sojasås, broccoli, morot,
zucchini & paprika.
Bao bun med fläsk
85kr
2 st Bao buns med Hoisinmarinerat fläsk, picklad
rödlök, inlagd gurka, chilicrème, hoisinsås toppad
med groddar & persilja
Bao bun med kyckling
85kr
2 st Bao buns med friterad kycklingfilé. picklad
rödlök, inlagd gurka, chilicrème, hoisinsås toppad
med groddar & persilja
Dumplings/Lunchbox
95 kr
9 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt
med 1 sås samt ris
Dumplings/Lunchbox plus
119 kr
12 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt
med 1 sås samt ris

Pokebowl
115kr
Välj mellan..
*Sojamarinerad lax med wasabicrème
*Pankopanerad e Vannameirä kor med
sweet chi li
*Friterad kycklin g med srira chamajonäs
Server as med edamamebönor , mango,
salladslök , avokado, cashewn ötter och ris .

