BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MATSEDEL VECKA 38
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

MATJESSILL 159:på kavring, potatis, hackat ägg & brynt smör

VECKANS SALLAD 145:Kycklingsallad, vitlök- & chilimarinerad, rostad majs, friterad schalottenlök,
parmesanflakes & chipotlemajonnäs (utan laktos & gluten)

VECKANS VEGANSKA 145:Butternutsoppa med röd curry, kokosgrädde, rostade pumpakärnor & koriander (utan
laktos & gluten)

VECKANS MAT FÖR RESULTAT 145:Low carb; Chilimarinerad kycklinglårfilé, broccoli, chiliaioli & blomkålsgratäng (utan gluten)

Måndag

Lasagne med tomatsallad 130:Halstrad sej med blåmusslor, vitvinssås & kokt potatis 135:- (utan laktos)

Tisdag

Helstekt kotlettrad från Lövsta Gård, med fyra sorters pepparsås & ugnsrostad potatis 135:(utan gluten)
Laxpudding med skirat smör & ärtor 140:- (utan gluten)

Onsdag

Krämig högrevsgryta med rökt sidfläsk, syltlök & potatispuré 135:- (utan gluten)
Pestobakad kolja med tomatconcassé & risotto 140:- (utan laktos & gluten)

Torsdag

Cajunkryddad kycklinglårfilé, syrad rödlök, picklad kål, chipotlemajonnäs & tortilla 135:(utan laktos)
Kokt lättrimmad torsk med knaprigt bacon, ärtor, vitvinssås & kokt potatis 140:- (utan gluten)

Fredag

Wallenbergare med skirat smör, lingon, ärtor & potatispuré 140:Laxfärsbiff med skaldjurssås & potatispuré 140:- (utan gluten)
Inklusive salladsbuffé, bröd, stilla eller bubbligt vatten och kaffe

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

FREDAGSMENY
KL. 17-20,00

MATJESILL 159:på kavring med potatis, hackat ägg & brynt smör

TOAST SKAGEN 130:- / 169:med handskalade räkor

MOULES FRITES 159:- / 229:med majonnäs & pommes

NEW YORK SMASH BURGER 225:med cheddarost, karamelliserad lök, bbqsås, majonnäs, bacon, snabbsaltad
gurka & pommes

SPICY VEGAN BURGER 189:Oumphburgare med pommes, vegansk chipotlemajonnäs, syrad rödlök &
friterad schalottenlök

HÄNGMÖRAD ENTRECÔTE 275:med bearnaisesås, tomatsallad & pommes

RÄKSALLAD 225:med handskalade räkor, avocado, ägg, sparris & nobisdressing

HALSTRAD RÖDING 275:med brynt hollandaisesås, handskalade räkor, smör- & örtslungad potatis

HALLONSORBET 105:med turkisk pepparcrunch & Pernod

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

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

HELGMENY
KL. 11-17,00

KEVINGE CLUB 135: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. Kan fås med glutenfritt bröd

MATJESSILL 159:på kavring med potatis, hackat ägg & brynt smör

KÖTTBULLAR 95:- / 169:med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré

ÄGG & BACON 140:med stekt potatis

RIMMAD LAX 189:med dillstuvad potatis & senapssås

DAGENS PASTA 139:Juniorpasta 85:- Medlemspasta SGK 120:-

TOAST SKAGEN 130:- / 169:på handskalade räkor

HELGENS VEGAN 159:HELGENS SALLAD 159:BARNPANNKAKA 55:- / 85:med sylt & grädde

BISTRO KEVINGE
STOCKHOLMS GOLFKLUBB

MATLÅDOR V. 38
Butternutsoppa med röd curry, kokosgrädde, rostade pumpakärnor & koriander (utan
laktos & gluten)

115:-

Kycklingsallad, vitlök- & chilimarinerad, rostad majs, friterad schalottenlök,
parmesanflakes & chipotlemajonnäs (utan laktos & gluten)
ej vacumförpackad

125:HELGLÅDA

Wallenbergare med skirat smör, lingon, ärtor & potatispuré
Laxfärsbiff med skaldjurssås & potatispuré (utan gluten)

110:- st.

Lådorna är vaccade och har en hållbarhet på minst 5 dagar i kyla.

SKAGENRÖRA 68:på handskalde räkor ca 1,5 hg

VÅRA EGNA KÖTTBULLAR 139:med lingon, pressgurka, gräddsås & potatispuré (utan gluten)

LYXLÅDAN 225:Hängmörad entrecôte (180 g vaccad), vår egengjorda pommes, bearnaisesås (gjord på
såsbas så du kan ställa den i kylen), tomat- & löksallad, instruktioner (utan laktos & gluten)

HAMBURGERKIT 139:Vår egengjorda burgare på 200 g, hamburgerbröd (glutenfritt bröd finns), vår
hamburgerdressing, våra egengjorda pommes, sallad, tomat, lök & instruktioner

RIMMAD LAX 149:med dillstuvad potatis & senapssås

Beställ på; info@bistrokevinge.se

