MENY

Klassikere fra vårt kjøkken

PRISER
BOWLING
1 SERIE
BOWLING:

59,-

99,-

2 SERIER
BOWLING:
Barn under 12 år: 79,-

For grupperabatter og tilbud:
se www.stadion-bowling.no

SHUFFLEBOARD
Pris for leie pr. bord er 3 kr. per minutt.
For eksempel 90kr for 1/2 time eller 180kr
for 1 time – fordelt på x-antall spillere.

Her ﬁnner du oss:
Stadion Bowling v/Bryne Stadion
Trallfavegen 1, 4344 Bryne, telefon 51 77 77 80
post@stadion - bowling.no, www.stadion - bowling.no
ÅPNINGSTIDER:
Man-tors:
Fredag:

09.00 - 22.00
09.00 - 00.30

Lørdag:
Søndag:

11.00 - 00.30
11.00 - 22.00

Discobowling starter kl. 17.00 man -lør.
Fredag og lørdag: 18 års aldersgrense fra kl. 21.00
Salg av øl og vin.
Følg oss på Facebook

ÅPNINGSTIDER:
Man-tors:
Fredag:

09.00 - 22.00
09.00 - 00.30

Lørdag:
Søndag:

11.00 - 00.30
11.00 - 22.00

Kjøkkenet stenger 30 min. før stengetid.

Ring og bestill: 51 77 77 80

BIFFSNADDER 1
Strimlet biffkjøtt serveres med
pommes frites, stekt sopp, løk og
paprika, crispisalat, cherrytomat, rødløk,
mais, garlic-mayo og bernaisesaus.

115,-

NYKOMMEREN

LØVSTEK 1
99,Serveres med pommes frites, stekt sopp,
løk og paprika, crispisalat, cherrytomat, rødløk,
mais, garlic mayo og bernaisesaus.
PITA 1
Hjemmelaget brød fra Lyngdal fylt med
valgfritt kjøtt, crispisalat, tomat, rødløk,
garlic mayo og saus.
Velg mellom:
• Biff (med stekt sopp, løk og paprika)
• Løvstek (med stekt sopp, løk og paprika)
• Kylling
• Falafel (Vegansk)

105,95,95,85,-

FALAFELTALLERKEN 1
Falafel serveres med pommes frites, crispisalat, cherrytomat, rødløk, mais, og salsa.

79,-

TORTILLARULL 1
Stor hvetetortilla fylt med valgfritt kjøtt,
crispisalat, tomat, rødløk, garlic mayo og saus.
Velg mellom:
• Tacokjøtt
• Kylling
• Falafel (Vegansk)

89,79,79,-

BAGUETTE
Ovnsvarm baguette med valgfritt kjøtt, ost, crispisalat, tomat, rødløk, garlic mayo og saus.
2

1

Velg mellom:
• Biff (med stekt sopp, løk og paprika)
• Tacokjøtt
• Kylling
• Falafel (Vegansk)

79,79,69,69,-

LUNA 1
Italiensk steinovnsbakt brød fylt med valgfritt
kjøtt, crispisalat, tomat, rødløk, garlic mayo og
saus.
Velg mellom:
• Biff (med stekt sopp, løk og paprika)
• Løvstek (med stekt sopp, løk og paprika)
• Kylling
• Falafel (Vegansk)
NACHOS 1 2
Nachoschips dekket med tacokjøtt.
Gratineres med ost og toppes med mais.
Serveres med rømmedressing og salsa.

79,79,69,69,69,-

BURGER
Vi har fokus på kortreiste råvarer og sunne
alternativer. Alle våre burgere (unntatt veganer)
er laget av rent storfekjøtt fra Jæder på Ålgård
og grønnsakene leveres av Sele Potet. Burgeren
serveres med saftig surdeigsbrød eller
glutenfritt brød.
Ost & Bacon 1 2
Bacon, cheddar, crispisalat, tomat,
rødløk og garlic mayo.

89,-

Nykommeren 1 2
Cheddar, crispisalat, tomat, rødløk,
stekt sopp, løk og paprika og garlic mayo.

89,-

Taco 1 2
Cheddar, crispisalat, tomat, rødløk,
salsa, tortillachips og garlic mayo.

89,-

BBQ 1 2
Cheddar, crispisalat, tomat, rødløk,
barbequesaus og garlic mayo.

89,-

Klassiker 1
Crispisalat, tomat, rødløk og garlic mayo.

79,-

Veganer 1
Saftig burger laget av potet, blomkål,
brokkoli, gulrot, mais og løk. Serveres
med tortillachips, salsa, crispisalat,
tomat og rødløk.

55,-

Junior (for barn) 1
Crispisalat, tomat og garlic mayo.

49,-

TILVALG BURGER
Pommes frites m/ dip
Bacon
Cheddar 2

22,10,8,-

1

MINERALVANN
Flaske

29,-

NUGGETS 1
69,Panert nuggetsfilet av kylling, fritert og
servert med pommes frites, crispisalat, cherrytomat, rødløk, mais og garlic mayo.

Alt på vår meny inneholder hvetemel. Pommes frites og
hamburgerbrød kan fås glutenfritt. Saus/dressinger vi
bruker inneholder ulike allergener, se eget allergen kart.
Frityroljen kan inneholde spor av peanøttolje.

PØLSEMIX 1 2
Tallerken med pommes frites og stekte
biter av pølse. Smeltet ost på toppen.

55,-

LØKRINGER
5 stk m/dip.

39,-

Garlic mayo 3 5
Chilli mayo 3 5
Bernaise 2 3 4 5
Barbequesaus 5

1

1

Hvetemel

2

Melk

Rømmedressing
Salsa
Sweetchilli

3

Egg

4

Selleri

5

2

3

Sennepsfrø

