MATSEÐILL
BORGARAR OG SAMLOKUR FISKUR OG SNITSEL
1. Ostborgari, franskar og gos*

2.145 kr.

2. Béarnaise-borgari, franskar
og gos*

2.275 kr.		

100 g hamborgari með osti, salati, tómati,
hamborgarasósu, frönskum og gosi

100 g hamborgari með osti, salati, tómati,
béarnaise-sósu, frönskum og gosi

3. Beikonborgari, franskar og gos*

2.275 kr.

4. Piparostborgari, franskar og gos*

2.245 kr.

5. Veganborgari, franskar og gos*

2.245 kr.

6. Fjölskyldutilboð,
hamborgarar og franskar

4.995 kr.

100 g hamborgari með osti, beikoni, salati,
tómati, hamborgarasósu, frönskum og gosi

100 g hamborgari með piparosti, piparsósu,
salati, tómati, frönskum og gosi
Grænmetisborgari með salsasósu, avókadó,
nachos, salati, frönskum og gosi

Fjórir 100 g hamborgarar með osti, salati, 			
tómötum, hamborgarasósu og frönskum

7. Grilluð samloka, franskar og gos*

1.795 kr.

Með skinku, osti, salati, hamborgarasósu,
frönskum og gosi

8. Kjúklingaborgari, „þessi stökki NÝTT 2.275 kr. 		
freistandi“, franskar og gos*
Kjúklingabringa í stökkum kryddhjúpi 			
m/mæjó, salati, tómötum, frönskum og gosi		

Farðu ALLA LEIÐ og tvöfaldaðu borgarann

+ 695 kr.

KJÚKLINGARÉTTIR
9. Grilluð kjúklingalæri „Rodizio“
í brauði

NÝTT 2.475 kr.

10. Brakandi kjúklingalundir
„Mississippi style“

NÝTT 2.475 kr.

Grilluð beinlaus kjúklingalæri með salati, 		
tómati, rauðlauk, chilimajónesi og frönskum

Kjúklingalundir í kryddhjúp með hrásalati, 		
frönskum og hunangs sinnepssósu

11. Quesadilla með BBQ kjúklingi,
nachos og salsasósu**

1.895 kr.

BBQ kjúklingur, svartar baunir, ostur, maís,
rauðlaukur og chilimajónes. Borið fram með
nachos, sýrðum rjóma og salsasósu

** Quesadilla einnig fáanlegt án kjúklings

12. Tandoori kjúklingasalat

1.695 kr.

NÝTT 1.975 kr.

DRYKKIR

Tandoori marineruð kjúklingalæri, mangó, 		
kokteiltómatar, rauðlaukur, fetaostur, döðlur, 		
laufsalat, kasjúhnetur og hunangs sinnepssósa

Gos úr vél
Bjór í flösku 330ml
Bjór í flösku 500ml
Rauðvín 187ml
Hvítvín 187ml

335 kr.
895 kr.
1.095 kr.
1.325 kr.
1.325 kr.

13. Fiskur og franskar

2.375 kr. NÝTT

14. Djúpsteiktar rækjur í brauðraspi

1.475 kr.		

15. Vínarsnitsel í raspi

2.475 kr.

Ýsa í orly með aioli, sítrónu, hrásalati og frönskum
Með sætri chilisósu (smáréttur)

160 g grísasnitsel með frönskum, hrásalati, 			
sítrónu og sósu að eigin vali

SÚPUR
16. Íslensk kjötsúpa

2.045 kr.

17. Mexíkósk kjúklingasúpa

1.875 kr.		

Með íslensku lambakjöti, rófum, gulrótum, 			
kartöflum, hvítkáli og kryddjurtum ásamt brauði 			
og smjöri
Borin fram með nachos og sýrðum rjóma

SMÁRÉTTIR
Vöfflufranskar og sósa að eigin vali
Mozzarellastangir og salsasósa
Avókadó franskar og aioli
NÝTT
Ostborgari
Beikonborgari
Piparostborgari
Béarnaise-borgari
Veganborgari
Kjúklingaborgari
Grilluð samloka með skinku og osti

BARNAMATSEÐILL
Barnaborgari og franskar
Grilluð samloka og franskar

1.095 kr.
1.085 kr.
1.095 kr.
1.275 kr.
1.475 kr.
1.375 kr.
1.475 kr.
1.375 kr.
1.475 kr.
995 kr.

1.245 kr.
1.245 kr.

Barnamatseðillinn er aðeins fyrir 12 ára og yngri.

MEÐLÆTI

Franskar - lítill
Franskar - mið
Franskar - stór
Hrásalat
Béarnaise-sósa
Aukasósa
Aukaálegg / egg eða beikon
Aukaálegg / annað

Með öllum
réttum geturðu
skipt frönskum
út fyrir salat og
fengið sósu að
eigin vali.
*Gos úr vél

595 kr.
875 kr.
1.085 kr.
345 kr.
335 kr.
265 kr.
365 kr.
265 kr.

Sósur í boði

Kokteilsósa
Hunangssinnepssósa
Chilimajónes
Trufflumajónes
Aioli

