STRIMLET BIFFKJØTT 1
125,Serveres med pommes frites, stekt sopp,
løk, paprika, grønnsaker og bernaisesaus.

NYKOMMEREN

LØVSTEK 1
125,Serveres med pommes frites, stekt sopp,
løk, paprika, grønnsaker og bernaisesaus.
PITA
115,Hjemmelaget brød fra Lyngdal fylt
med valgfritt kjøtt, crispisalat, tomat,
rødløk, garlic
mayo og1 saus.
STRIMLET
BIFFKJØTT
125,-

RING OG BESTILL

51 77 77 80

1

Serveres
med pommes frites, stekt sopp,
Velg mellom:
løk,• paprika,
ogog
bernaisesaus.
stekt sopp, løk
paprika)
Biff (medgrønnsaker
• Løvstek (med stekt sopp, løk og paprika)
LØVSTEK
125,• Kylling1
Serveres med pommes frites, stekt sopp,
løk,TORTILLARULL
paprika, grønnsaker
og bernaisesaus. 94,1
Stor hvetetortilla fylt med valgfritt
1
PITA
115,kjøtt,
crispisalat, tomat, rødløk,
Hjemmelaget
fra Lyngdal fylt
garlic mayobrød
og saus.
med valgfritt kjøtt, crispisalat, tomat,
Velg garlic
mellom:
rødløk,
mayo og saus.
• Tacokjøtt m/mais og tortillachips
Velg
mellom:
• Kylling
• Biff (med stekt sopp, løk og paprika)
1 løk og paprika)
(med stekt sopp,
• Løvstek
CLUB SANDWICH
94,• Kylling
Dansk rustikkbrød bakt i stenovn fylt med
saftig kyllingbryst, bacon, crispsalat, tomat,
rødløk og garlic1 mayo.
TORTILLARULL
94,Kylling
levert avfylt
Jærkylling
på Nærbø.
Stor
hvetetortilla
med valgfritt
kjøtt, crispisalat, tomat, rødløk,
1
LUNA
89,garlic
mayo
og saus.
Italiensk steinovnsbakt brød fylt
Velg
mellom:
med
valgfritt kjøtt, crispisalat, tomat, rødløk,
• Tacokjøtt
m/mais
og tortillachips
garlic mayo
og saus.
• Kylling
Velg mellom:
1
(med stekt sopp,
løk og paprika)
• Biff
CLUB
SANDWICH
94,• Løvstek
(med stekt
løk og paprika)
Dansk
rustikkbrød
baktsopp,
i stenovn
fylt med
• Kylling
saftig
kyllingbryst, bacon, crispsalat, tomat,
rødløk og garlic mayo.
1
2
NACHOS
79,Kylling
levert av
Jærkylling på Nærbø.
Tortillachips dekket med tacokjøtt.
1
Gratineres
med ost og toppes med mais.
LUNA
89,Serveres
med rømmedressing
Italiensk
steinovnsbakt
brød fylt og salsa.
med valgfritt kjøtt, crispisalat, tomat, rødløk,
1
garlic
mayo og saus.
NUGGETS
79,Panert
nuggetsfilet
av
fritert
kylling,
Velg mellom:
servert med pommes frites og
(medchilli
stektdipp.
sopp, løk og paprika)
• Biff
sweet
• Løvstek (med stekt sopp, løk og paprika)
• Kylling
LØKRINGER 1
49,5 stk med
garlic
mayo
dipp.
NACHOS 1 2
79,Tortillachips dekket med tacokjøtt.
Gratineres med ost og toppes med mais.
Serveres med rømmedressing og salsa.
MILKSHAKE
42,FRAPPE
41,1
NUGGETS
79,-40,SMOOTHIE
Panert nuggetsfilet av fritert kylling,
servert med pommes frites og
sweet chilli dipp.
LØKRINGER 1
5 stk med garlic mayo dipp.

49,-

BURGER
NYKOMMEREN
Vi har fokus på kortreiste råvarer og sunne
alternativer. Alle våre burgere (utenom
veganer og kylling) er laget av rent
storfekjøtt og grønnsakene leveres av
Sele Potet. Burgeren serveres med saftig
surdeigsbrød eller glutenfritt brød.
BBQ 1 2
Cheddar, crispisalat, tomat, rødløk,
barbequesaus og garlic mayo.

99,-

Nykommeren 1 2
99,BURGER
Cheddar, crispisalat, tomat, rødløk,
Vi har
fokus
påløk
kortreiste
råvarer
og sunne
stekt
sopp,
og paprika
og garlic
mayo.
alternativer. Alle våre burgere (utenom
1 2 kylling) er laget av rent
veganer
Taco og
99,storfekjøtt
grønnsakene
leveres
Cheddar,og
crispisalat,
mais,
tomat,av
rødløk,
Sele
Potet.
Burgeren serveres
med
saftig
salsa,
tortillachips
og garlic
mayo.
surdeigsbrød eller glutenfritt brød.
Ost & Bacon 1 2
99,1 2
BBQ
Bacon,
cheddar, crispisalat, tomat, 99,Cheddar,
tomat, rødløk,
rødløkcrispisalat,
og garlic mayo.
barbequesaus og garlic mayo.
Klassiker 1
89,1 2
Nykommeren
99,Crispisalat, tomat,
rødløk og garlic mayo.
Cheddar, crispisalat, tomat, rødløk,
1
Kylling
stekt
sopp, løk
og paprika og garlic mayo. 89,Crispsalat, tomat, rødløk, sweet chilli
1 2
Taco
og garlic
mayo. Saftig kyllingburger 99,Cheddar,
crispisalat,
mais,
tomat, rødløk,
levert av Jærkylling
på Nærbø.
salsa, tortillachips og garlic mayo.
Veganer 1
65,1 2
OstSaftig
& Bacon
burger
laget av potet, blomkål,99,Bacon,
cheddar,
crispisalat,
tomat,
brokkoli,
gulrot,
mais og løk.
rødløk
og garlic
Serveres
medmayo.
tortillachips, salsa,
crispisalat, tomat og rødløk.
Klassiker 1
89,1
Crispisalat,
tomat,
og garlic mayo. 59,Junior (for
barn)rødløk
Crispisalat, tomat, rødløk og garlic mayo.
Kylling 1
89,Crispsalat,
tomat,
rødløk,
sweet
chilli
TILVALG BURGER
og garlic
mayo.
Saftig kyllingburger
Pommes
frites
25,levert
av Jærkylling på Nærbø.
Løkringer
49,Bacon
1
Veganer
65,-10,Cheddar
8,Saftig burger laget av potet, blomkål,
brokkoli, gulrot, mais og løk.
Alt på vår meny inneholder hvetemel. Pommes frites og
Serveres
med tortillachips, salsa,
hamburgerbrød kan fås glutenfritt. Saus/dressinger vi
crispisalat,
tomat og rødløk.
bruker inneholder ulike allergener, se eget allergen kart.
Frityroljen
kan inneholde
spor av peanøttolje.59,1
Junior
(for barn)
Crispisalat,
rødløk ogRømmedressing
garlic mayo. 2 3
3 5
Garlic mayotomat,
Chilli mayo

3

Salsa
Sweetchilli

5

TILVALG
BURGER
2 3 4 5
Bernaise
Pommes
frites 5
Barbequesaus
Løkringer
1 Hvetemel
2 Melk
Bacon
Cheddar

3

Egg

4

Selleri

5

25,49,Sennepsfrø
10,8,-

Alt på vår meny inneholder hvetemel. Pommes frites og
hamburgerbrød kan fås glutenfritt. Saus/dressinger vi

