LUNCHMENY

INKLUSIVE SALLADSBUFFÉ MED KAFFE OCH KAKA
MÅNDAG-FREDAG 11:30-14:30
TACO BBQ PORK 149:Pulled pork med smält ost, hemmagjord coleslaw, picklad rödlök och BBQ sås
serverad på tortilla med nachos och creme fraiche
TACO SOUTHWEST CHICKEN 149:Tärnad grillad kyckling med smält ost, guacamole,pico de gallo och chipotle aioli
toppad med koriander
SPICY SALMON PASTA 149:Grillad lax i en krämig alfredosås med chiliaioli och färsk broccoli. Toppad med
parmesan, persilja och röd chilli
CHICKEN CAESAR SALLAD 129:Romansallad i vår egna caesardressing, toppad med krutonger,
Grana Padano och kycklingfilé
Byt ut kyckling mot Lax 139:- Lägg till avokado 29:HICKORY SMOKED BAR-B-QUE RIBS (HALF RACK) 149:Hard Rock Cafe’s berömda hickoryrökta revbensspjäll. Serveras med pommes frites,
Ranch-style beans och coleslaw
CLASSIC BACON & CHEESEBURGER (170G) 129:En klassiker som serveras med ost, bacon och pommes frites.
Vegetariskt alternativ finns
Lägg till en hemmagjord dressing 10:BEER BATTERED FISH & CHIPS 169:Serveras med pommes frites, tartarsås och vår hemmagjorda
Citrus-coleslaw
CLASSIC CLUB SANDWICH 129:Grillad kyckling i tunna skivor, rökt bacon, tomat, isbergssallad och majonnäs i rostat
bröd
Lägg till avokado 29:- Lägg till ost 19:OXFILÉPASTA 149:Penneasta med tärnad oxfilé i en krämig pepparsås med paprika och lök
Vegetarisk 109:VEGGIE BURGER 129:Vegitarisk burgare med tryffelmajonaise och picklad rödlök

Går att få vegansk

HAYSTACK SALAD 149:Blandsallad med tomat, pico de gallo, majs och morot i våran ranchdressing toppat
med friterad tupelo kyckling och strimlade tortillachips

LUNCHBUFFÉ
129:-

INKLUSIVE SALLADSBUFFÉ
MED KAFFE OCH KAKA

MÅNDAG-FREDAG 11:30-13:30
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KÖTTBULLEBUFFÉ
Köttbullar med potatismos, gräddsås
och lingon, alternativt pasta med
tomatsås och parmesan

TISDA
TISD
AG

STEKT FLÄSK MED LÖKSÅS
Stekt fläsk med löksås serveras med

raggmunk, kokt potatis, bruna bönor
och rårörda lingon

ONSDA
ONSD
AG

HAMBURGARBUFFÉ
Hamburgebuffé med brioche bröd,
hamburgare, klyftpotatis, bacon och
alla andra tillbehör du kan tänkas
behöva så som chili cheese och lökringar

TORSDAG (sep-apr)

GÖTEBORGS BÄSTA ÄRTSOPPA
Stans bästa ärtsoppa med långkokt
bog och klassisk lokal köttkorv. Även
pannkakor med hemmagjord sylt och
grädde.

FREDA
FRED
AG

GRILLBUFFÉ
Lika fantastiskt som det låter, gör din
egen grilltallrik med inslag av säsongens
råvaror och primörer

