BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MATSEDEL VECKA 20
kl. 11-14,00

TRIPPEL CHEESE BACONBURGARE 179:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd
Dipsås 10:- Bearnaisesås, tryffelmajonnäs eller majonnäs

SPICY VEGAN BURGER 189:Oumphburgare med pommes, vegansk chipotlemajonnäs, syrad rödlök & friterad
schalottenlök. Kan fås med glutenfritt bröd

HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 275:med rödvinssås, kryddsmör, tomatsallad & pommes

MATJESSILL 169:på kavring, potatis, hackat ägg & brynt smör (LF)

VECKANS SALLAD 145:Pulled porksallad med syrad rödlök, friterad majstortilla, rustik pico de gallo &
chipotledressing (utan laktos & gluten))

VECKANS VEGANSKA 145:Chili sin carne med friterad schalottenlök, chimichurri & ris (utan laktos & gluten)

Måndag
Ugnsbakad falukorv med potatispuré 130:- (utan gluten)
Halstrad sej med brynt smör, handskalade räkor, pepparrot & kokt potatis 140:- (utan laktos)

Tisdag

Rimmad oxbringa med pepparrotssås & ugnsrostade rotfrukter 135:- (utan gluten)
Friterad sej med Skagensås & kokt potatis 135:- (utan laktos)

Onsdag

Pulled pork, tortilla, bbqsås, coleslaw & syrad rödlök 135:- (utan laktos)
Kokt torsk med äggsås, smörslungad morot & kokt potatis 140:- (utan gluten)

Torsdag
Biff á la Lindström med skysås, stekt ägg, saltgurka & kokt potatis 135:- (utan laktos & gluten)
Baconlindad sej med gräddkokt savoykål, palsternacks- & potatispuré 135:- (utan gluten)

Fredag
Wallenbergare med skirat smör, lingon, ärtor & potatispuré 140:Halstrad gös med matjesillröra, brynt smör, rostad kavring & kokt potatis 145:- (utan laktos)
Inklusive salladsbuffé, bröd, stilla eller bubbligt vatten och kaffe

KVÄLLSÖPPET FREDAGAR

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

FREDAGSMENY
KL. 16-19,00

VÅRSPARRIS 145:med hollandaisesås & forellrom (GF)

MATJESSILL 169:på kavring, potatis, hackat ägg & brynt smör (LF)

TOAST SKAGEN 139:- / 175:på handskalade räkor med sidesallad (kan fås med GF bröd)

NEW YORK SMASH BURGER 225:med cheddarost, karamelliserad lök, bbqsås, majonnäs, bacon, snabbsaltad gurka &
pommes (kan fås med GF bröd)

PIZZA BIANCO 210:med champinjoner, gul lök & tryffelcrèmefraische

SPICY VEGAN BURGER 189:Oumphburgare med pommes, vegansk chipotlemajonnäs, syrad rödlök & friterad
schalottenlök. (LF) Kan fås med glutenfritt bröd

HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 275:med rödvinssås, kryddsmör, tomatsallad & pommes (LF GF)

RÄKSALLAD 235:med handskalade räkor, avocado, ägg, sparris & nobisdressing (GF)

HALSTRAD RÖDING 275:med hollandaisesås, forellrom, rostad kavring. sparris & smörslungad potatis

HALLONSORBET 105:med turkisk pepparcrunch & Pernod

HOFDESSERT 95:vaniljglass, vispgrädde, maräng, jordgubbar & chokladsås

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

HELGMENY
HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 275:med rödvinssås, kryddsmör, tomatsallad & pommes (LF GF)

KEVINGE CLUB 145:Kycklingröra på surdegsbröd med bacon, tomat, lök & friterad schalottenlök
Tillval; sidepommes +35:- eller sidesallad +35:-

TRIPPEL CHEESE BACONBURGARE 179:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd
Dipsås 10:- Bearnaisesås, tryffelmajonnäs eller majonnäs

SPICY VEGAN BURGER 189:Oumphburgare med pommes, vegansk chipotlemajonnäs, syrad rödlök & friterad
schalottenlök. (LF) Kan fås med glutenfritt bröd

MATJESSILL 169:på kavring, potatis, hackat ägg & brynt smör (LF)

KÖTTBULLAR 179:med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré (GF)

ÄGG & BACON 150:med stekt potatis (LF GF)

RIMMAD LAX 195:med dillstuvad potatis & senapssås

DAGENS PASTA 145:Juniorpasta 85:- Medlemspasta SGK 130:-

TOAST SKAGEN 139:- / 175:på handskalade räkor med sidesallad (kan fås med GF bröd)

HELGENS SALLAD 168:HELGENS VEGAN 168:inklusive sallad, smör, bröd, bubbelvatten & kaffe

BARNPANNKAKA 55:- / 85:med sylt & grädde - 2 eller 4 st

BARNKÖTTBULLAR 95:-

med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MORSDAGS MENY

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
Sallad Nicoise på färsk tonfisk

EFTERRÄTTER
Vaniljpannacotta med marinerade bär
Hofdessert
Jordgubbar, vaniljglass, vispgrädde, maräng & chokladsås

Endast varmrätt 275:-, tvårätters 405:-, trerätters 495:-

