BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MATSEDEL VECKA 20
Trippel cheese baconburgare 179:Trippel cheese vegoburgare 179:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd

Halstrad råbiff 179:med persiljesmör, dijon & pommes

Veckans sallad 140:Bbqmarinerad biffsallad med friterad kapris, picklad rödkål & blue cheesedressing

Veckans veganska 140:Friterad tofu, picklad rödkål, färsk koriander, bönröra, vegansk chipotlemajonnäs &
tortillabröd

Veckans mat för resultat 135:Vitkålsjambalaya med nötfärs, sötpotatis, chili, palsternacka & lök (utan laktos & gluten)

Måndag
Helstekt svensk kotlettrad med fyra sorters pepparsås & stekt potatis 125:Friterad sej med remouladsås & kokt potatis 125:-

Tisdag

Rimmad fläsklägg med senap & rotmos 120:Kokt torsk med brynt smör, handskalade räkor & kokt potatis 130:-

Onsdag
Hackad sjömansbiff med ölkokt lök, skysås & stekt potatis 130:Operakällarströmming med potatispuré 120:-

Torsdag
Viltskavsgryta med lingon & potatispuré 125:Halstrad gös med skaldjurssås, fänkålssallad & rostad blomkålspuré 135:-

Fredag
Wallenbergare med skirat smör, ärtor, lingon & potatispuré 130:Kokt lättrimmad torsk med brynt hollandaisesås, rostad kavring & kokt potatis 135:Inklusive salladsbuffé, bröd, stilla eller bubbligt vatten och kaffe

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

HELGMENY
KEVINGE CLUB 130:Kycklingröra på surdegsbröd med bacon, tomat, lök & friterad schalottenlök
Tillval; sidepommes +35:- eller sidesallad +35:-

TRIPPEL CHEESE BACONBURGARE 179:TRIPPEL CHEESE VEGOBURGARE 179:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd

HALSTRAD RÅBIFF 179:med persiljesmör & pommes

ÄGG & BACON 135:med stekt potatis

KÖTTBULLAR 90:- / 165:med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré

RIMMAD LAX 185:med dillstuvad potatis

DAGENS PASTA 130:Juniorpasta 75:- Medlemspasta SGK 110:-

TOAST SKAGEN 130:- / 169:på handskalade räkor

HELGENS VEGAN 155:MATJESILL 155:med kavring, potatis, hackat ägg & brynt smör

HELGENS SALLAD 155:BARNPANNKAKA 50:- / 85:med sylt & grädde

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MORSDAGS MENY 26/5

ghhg
1 Glas Henriot Brut Champagne 100:- (139:-)

FÖRRÄTTER
Toast Skagen med sikrom
Vårsparris med hollandaisesås & forellrom

VARMRÄTTER
Halstrad fjordlax med vårsparris, hollandaisesås & färskpotatis
Wienerschnitzel med klassiska tillbehör
Steak minute med bearnaisesås, tomatsallad & pommes

EFTERRÄTTER
Vaniljpannacotta med halloncoulis, turkisk pepparcrunch &
färska hallon
Hofdessert
Jordgubbar, vaniljglass, vispgrädde, maräng & chokladsås

Endast varmrätt 240:-, tvårätters 350:-, trerätters 420:-

