
Vi Grillar mellan kl.18-21

2018

Sommarens favoriter direkt 
från grillen

- Grovmalen Högrevsburgare
- Chipotlegrillad Kycklingfilé

- Halloumiburgare

- Smoky Ribs BBQ-Blues

- Caesarsallad av romansallad
slungad i klassisk Caesardressing
- Tomat, Mango & Rödlökssallad
med färsk koriander
- Gästgivarn’s Sommarcoleslaw

med krossad ananas & dijon

- Cheddarostcrème smaksatt med
gräslök och färsk chili

- Rökig Texas BBQ-sauce

- Bearnaisesås med fransk dragon

- Sweet Potato Fries
smaksatta med vår egen krydd-
blandning av havssalt & örter

- Briochebröd
lättrostat för riktig grillkänsla

På buffén plockar ni av 
sommarens sallader

Ingen grill utan goda såser.
Välj från buffén.

- Grillad Majskolv
en riktig grillklassiker

Serveras på plankan med din

Vi har laddat kylarna med 
drycker som svalkar.

155

- Friterade Lökringar

Juli & Augusti

- Tzatziki

Din nygrillade Sommarfavorit 
med alla tillbehör...- Coca Cola, Fanta, Sprite..35kr

- Sol, ljus lager 33cl......55kr
- Småland, ljus lager 50cl..75kr
- Alkoholfri öl 33cl........45kr
- Husets Vin vitt, rött & rosé 
.........glas 65kr/ flaska 285kr
Servispersonalen rekommenderar
gärna fler drycker och självklart

(Köp till en extra Sommar-
favorit för 45 kr).

kr

nygrillade sommarfavorit.

även alkoholfria alternativ.
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