BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MATSEDEL VECKA 31
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)

SALL ADSBUF FÉ 95: VECKANS SALLAD 170:-

med smör, bröd, bubbelvatten & kaffe
Örtbakad lax med potatis- & beta sallad, örtdressing & rostad kavring (LF)

VECKANS VEGANSK A 160:-

Chili sin carne, chimichurri, rostad silverlök & ris(LF, GF)

Måndag

Kotlettrad från Lövsta Gård med persiljebrynta morötter, kantarellsås & kokt potatis 145:(GF)
Halstrad fisk med krispiga sockerärtor, skaldjurssås & kokt potatis 150:- (GF)

Tisdag
Kotlettrad från Lövsta Gård med fransk senapssås, friterad purjolök & potatispuré 140:(GF)
Friterad fisk med skagensås & kokt potatis 145:- (LF)

Onsdag

Kalv i pepparrotssås med lökfrästa haricots verts & kokt potatis 140:- (GF)
Ugnsbakad torsk med frasigt täcke, romsås & kokt potatis 150:- (LF)

Torsdag

Helstekt karré från Lövsta Gård med rödvinsås, vitlökssmör & råstekt potatis 145:- (LG,
GF)
-Halstrad fisk med rostade betor, vitvinssås & kokt potatis 145:-

Fredag

Lammfärsbiff med rosmarinsky & örtrostad potatis 140:- (LF, GF)
Lättrimmad kokt torsk med riven pepparrot, handskalade räkor, brynt smör & kokt potatis
155:- (LF, GF)
Inklusive salladsbuffé, bröd, stilla eller bubbligt vatten och kaffe
Fråga oss gärna om allergier

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

KVÄLLSMENY

ti-fr 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:-

FREDAGSMENYN
TAR SEMESTER NÅGRA VECKOR & VI KOMMER HA KVÄLLSMENYN ÄVEN PÅ FREDAGAR

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

HELGMENY
KL. 11-17

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

KEVINGE CLUB 145:-

Kycklingröra på surdegsbröd med bacon, tomat, lök & friterad schalottenlök
Tillval; 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:-

