Bistro

Wifi: bistroboulangerie
password: boulangerie123

____FÖRRÄTT_____________________________________
Skagenröra på hembakat bröd 145 kr
Nachos på Skärgårdsvis 150 kr

Informera oss gärna om du har
någon allergi

färska nachos med vår egen skagenröra,stenbitsrom och hackad rödlök, sour cream

Traditionell Nachos 125 kr
färska nachos med smält cheddarost, salsa & guacamole

Things to
share before
dinner

Quesadillas med kyckling 145 kr eller Vegetarisk 125 kr
Tortillabröd, cheddarost, fetaost, jalapenos. Guacamole serveras på sidan.

Caesar Sallad 195 kr
Romansallad,kycklingfilé, bacon, krutonger, caesardressing

Chevre Sallad 215 kr
med rödbetor, valnötter & honungsdressing. På en bädd av bladspenat & ruccola

________________________________________________
VÅRT NYTTIGA ALTERNATIV
Varm sallad med rostade rotgrönsaker & chili aioli. 175 kr
Hummus finns som alternativ för dig som är vegan

Vitlöksbröd
Skål med fries
Mozzarella
sticks

Vill du addera på något så kan vi erbjuda
*grillad halloumiost 205 kr

Naturchips &
tryffel aioli

*grillad kyckling 205 kr

____________________________________________________
Fish & Chips 185 kr

Lökringar

panerad torsk med remuladsås & fries

Oliver 45 kr

Ungsbakad torskfile med pepparrot 245kr
skirat smör & potatismos

Bistros Fisksoppa 245 kr
saffransbaserad, torsk, lax, räkor, musslor. Chili aioli samt hembakat bröd
Grillad Entrecote med örtmarinerad tomat och potatisgratäng 295 kr
serveras med bearnaise & vitlöksmör

__________________________________________________
BURGERS- 200 gr serveras med vårt hembakade bröd, sallad, tomat, lök & fries

DREAMPLATE
125KR
Ett potpurri med
mozzarella sticks,
chili cheese balls,
lökringar, fries, salsa

Vi erbjuder även glutenfritt bröd. Obs, fries är inte glutenfria

Classic Cheese Burger 185 kr
Dubbel Burger med bacon & bbq dressing 245 kr
Chili Cheese Burger 170 kr
chilidressing, jalapenos

Jack Daniels Burger 195 kr
husets jack daniels dressing, bacon

Halloumi Burger 205 kr
grillad halloumi, guacamole, och rödlök (ej kött)

Chicken Burger 195 kr
kycklingfilé med baco, cheddarost, bacon, bbq sås

Veggie Burger 155 kr
Burgare gjord på soyabönor. ruccola, guacamole

Side order 15 kr
aioli, salsa, bbq sauce, cheddar sauce, sour
cream, jalapenos, bacon, bearnaise,
vitlökssmör

Fråga
efter
glutenfritt
bröd

Hungrig?
Beställ en
Dubbel
Burgare
Lägg till 79 kr

BRNCH BURGER 1115.00
STEKT ÄGG &
BACON. BEANS &
FRIES
195 KR

STEKT ÄGG,
BACON, BÖNOR &
FRIES 135 KR

Side orders 25 kr
grönsallad, tomatsallad, guacamole,
tryffel aioli,
40 kr Halloumi hel bit

PIZZA- serveras med tomatsås & mozzarellaost
Margerita- tomatsås& mozzarellaost, färsk basilika 135 kr
Capricciosa- skinka, champinjoner 145 kr
Vegetarisk- champinjoner, tomat, paprika, rödlök, oliver, oregano 140 kr
Salciccia- köttfärs, rödlök, paprika, ruccola 140 kr
Diablo- salami, chili, rödlök, tabasco 150 kr
Dracula- salami, chili, tabasco, fetaost, rödlök, körsbärstomat 155 kr
Pollo- kycklingfilé, curry, rödlök 155 kr
Halloumi- halloumi ost, ruccola, rödlök 155 kr
Bussola- handskalade räkor, skinka, rödlök 165 kr
Bistro B Skärgårdspizza-räkor,musslor,vitlök,rödlök, färsk chili, tomater 165 kr

BARNMENY 95 kr
Kids Burger
Nuggets med bbq sås och fries
Fiskpinnar med remuladsås, ärtor och potatismos
Pizza Vesuvio (ost&skinka)
Grillad kycklingfilé, färska grönsaker & pommes

Amerikanska
Pannkakor
med sirap och
blåbär 65 kr

potatismos finns också som alternativ

ÖL
40 cl
50 cl
Melleruds fatöl
60 kr
70 kr
Ipa A ship full of Ipa
65kr
75kr
Mariestad flaska 50 cl lager eller mörk
68 kr
Flasköl 33 cl
60 kr.
Sol, Sleepy Bulldog Pale Ale, Sitting Bulldog IPA
Mellanöl flaska 50 kr Lättöl, Alkoholfri öl 35 kr
VITT VIN
Barefoot Pinot Grigio

glas 95 kr

flaska 385 kr

glas 105 kr

flaska 420 kr

Allt bakas i vårt
eget bageri

DESSERTER 85 KR
HEMBAKAT
Boulangeries bärPaj
med vaniljsås

Usa. halvtorrt, äpple, persika

Dark Horse Chardonnay
Fylligt fruktigt vin.

Domaine Louis Moreau Petit Chablis glas 115 kr flaska 470 kr

Brownie med VISPgrädde

Torr, frisk smak.

Princess bakelse
RÖTT VIN
Urban

glas 85 kr

flaska 325 kr

citronsorbet med riven
belgisk mörk choklad

Argentina, shiraz, lätt/medelfylligt

Barefoot Merlot

glas 95 kr

flaska 385 kr

Usa, medelfylligt, körsbär, plommon, choklad

Protos Ribera Duero

glas 105 kr

Glasskula 25 kr/st

flaska 420 kr

Tempranillo. Fylligt vin med smak av körsbär

Laneway Shiraz

glas 105 kr

Chokladbiskvi 55 kr

flaska 415 kr

Australien Shiraz. Medelfylligt. plommon,björnbär

El Esteco Malbec

glas 120 kr

flaska 495 kr

Argentina. Fylligt. Plommon,körsbär

ROSÉ
Gassier Miradou

glas 95 kr

flaska 385 kr

Torr. Fruktigt med inslag av bär

MOUSSERANDE
Boschendal sydafrica

glas 105 kr flaska 395 kr

Cocktails & Drinks

CHAMPAGNE
Philiponnat Champagne flaska 595 kr

4 cl 95 kr

6 cl 135 kr

