BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MATSEDEL VECKA 27
kl. 11-14,00

TRIPPEL CHEESE BACONBURGARE 185:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd
Dipsås 15:- Bearnaisesås, tryffelmajonnäs, bbqsås eller majonnäs

SPICY VEGAN BURGER 189:-

Oumphburgare med pommes, vegansk chipotlemajonnäs, syrad rödlök & friterad
schalottenlök. (LF) Kan fås med glutenfritt bröd

HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 325:-

med rödvinssås, kryddsmör, tomatsallad & pommes (LF, GF)

MATJESSILL 169:-

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

SALLADSBUFFÉ 95:-

med smör, bröd, bubbelvatten & kaffe

VECKANS SALLAD 165:-

Bbqmarinerad kycklinglårfilé, halloumi, rostad majs, friterad silverlök & chipotledressing
(LF, GF)

VECKANS VEGANSKA 160:-

Svamppytt med fräst ostronskivling, egeninlagda rödbetor & sirapsdressing (LF, GF)

Måndag

Pytt Bellman med stekt ägg & egeninlagda rödbetor 135:- (GF)
Halstrad sej med ugnsbakad rotselleri, rostad kavring, anjovissås & kokt potatis 145:-

Tisdag

Helstekt kotlettrad från Lövsta Gård med friterad silverlök, fransk senapssås &
potatispuré 145:- (GF)
Fishcake med syrad rödlök, koriander, soyamajonnäs & ris 145:- (LF)

Onsdag

Biff á la Lindström med stekt ägg, saltgurka, skysås & karrépotatis 140:- (LF, GF)
Kokt lättrimmad torsk med dillpicklad gurka, hollandaise på brynt smör & kokt potatis
150:- (LF, GF)

Torsdag

Teriyakimarinerad fläsksida med syrad rödlök, koriander, kimchimajonnäs & fried rice
145:- (LF, GF)
Laxfylld kungsflundra med skaldjurssås & kokt potatis 145:- (GF)

Fredag

Fläskscnitzel med ärtor, kryddsmör, skysås & stekt potatis 150:- (LF)
Fishtaco med picklad kål, syrad rödlök, koriander, chipotlemajonnäs & tortilla 150:- (LF)
Inklusive salladsbuffé, bröd, stilla eller bubbligt vatten och kaffe
Fråga oss gärna om allergier

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

KVÄLLSMENY

ti-to kl. 15-19,00

TRIPPEL CHEESE BACONBURGARE 185:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd
Dipsås 15:- Bearnaisesås, bbqsås, 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)

DAGENS PASTA 145:Medlemspasta SGK 130:-

TOAST SKAGEN 139:- / 185:på handskalade räkor med sidesallad (LF) (kan fås med GF bröd)

KVÄLLENS SALLAD 110:- / 180:MACKOR
efter tillgång

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

JUNIORPASTA 85:-

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

FREDAGSMENY
KL. 17-20,00 BAR KL. 16-22

DRINKAR
Bonnet champagne glas ........ 145:Kevingespritz .......................... 135:Aperol Spritz ........................... 135:Bellini cocktail......................... 135:-

Richard Juhlin 0% blanc de blanc ........ 95:Kevingespritz 0% ................................. 115:”Aperol” Spritz 0%............................... 115:Bellini cocktail 0% ............................... 115:-

DRICKABRICKA 150:ost, chark, marinerade oliver & bröd (kan fås med GF bröd)

TOAST SKAGEN 139:- / 185:på handskalade räkor med sidesallad (LF) (kan fås med GF bröd)

BURGER ROYAL 235:med opastöriserad brie, honung, tryffelmajonnäs, friterad lökring, pommes (kan fås med
glutenfritt bröd)

PIZZABUFFÉ 220:kött, fisk & vegan

HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 325:med rödvinssås, kryddsmör, tomatsallad & pommes (LF, GF)

FISH & CHIPS 235:på torsk med friterad persilja, vinäger, skarpsås & pommes (LF)

HALLONSORBET 105:med turkisk pepparcrunch & Pernod

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

ESPRESSO MARTINI 139:-

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

FREDAGSPIZZA
AVHÄMTNING
KL. 16-20,00

Beställ på 08-544 907 19 eller via
info@bistrokevinge.se

MARGHERITA 120:tomatsås & ost

CAPRICCIOSA 130:tomatsås, ost, skinka & champinjoner

CHARKPIZZA 195:tomatsås, ost, salami, serranoskinka, ruccola & parmesan

FREDAGSPIZZAN 195:samma som på fredagsmenyn

VEGANPIZZA 175:tomatsås, vegansk ost, champinjoner, lök, soltorkade tomater & basilika
Det går även bra att beställa avhämtning från övriga fredagsmenyn
-10% på ordinarie fredagspris

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

HELGMENY
KL. 11-17

HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 325:med rödvinssås, kryddsmör, tomatsallad & pommes (LF GF)

STEKT INLAGD STRÖMMING 145:-

på ekologiskt värdshusknäcke med dillmajonnäs, syrad rödlök, friterad kapris & hyvlad
västerbottenost
Tillval; potatispuré +35:- sidepommes +35:- sidesallad +35:-

TRIPPEL CHEESE BACONBURGARE 185:med pommes & coleslaw, kan fås med glutenfritt bröd
Dipsås 15:- Bearnaisesås, bbqsås, 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 185:-

med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré (GF)

ÄGG & BACON 150:-

med stekt potatis (LF GF)

RIMMAD LAX 235:-

med dillstuvad potatis & senapssås

DAGENS PASTA 145:-

Juniorpasta 85:- Medlemspasta SGK 130:-

TOAST SKAGEN 139:- / 185:-

på handskalade räkor med sidesallad (LF) (kan fås med GF bröd)

HELGENS SALLAD 180:HELGENS VEGAN 168:Inklusive sallad, smör, bröd, bubbelvatten & kaffe

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

BARNKÖTTBULLAR 105:-

med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré

JUNISPASTA 85:-

