
 
Hægt er að skipta út heimabökuðu brauði og fá glútenfrítt brauð í staðinn 

Gildir frá 11:30 
Dagverðarseðill 
Ï Vinsamlegast pantið á neðri hæð Ò 

 

   

  Hádegishlaðborð (gildir frá 11:30-15:30) endilega kíkið á efri hæðina til að skoða 
  Heitur réttur, súpa dagsins, salatbar & heimabakað brauð  2390 kr. 

 

�  
 
 
Fiskisúpa með heimabökuðu brauði & smjöri     2490 kr. 
 
Kjötsúpa með heimabökuðu brauði & smjöri     2490 kr. 
 
Tómat- og grænmetissúpa með heimabökuðu brauði & smjöri    1290 kr.  
 
Súpa dagsins með heimabökuðu brauði & smjöri     1290 kr. 
 
Ferskt salat með tómötum, gúrku, papriku, rauðlauk, ólífum, sólþurrkuðum  
tómötum, fetaosti & balsamikolíu, ásamt heimabökuðu brauði   1990 kr. 
 
Kjúklingasalat með tandori kjúkling, fersku salati, tómötum, gúrku, papriku, 
ananas, ólífum, ristuðum maís & sinnepsdressingu, ásamt heimabökuðu brauði 2490 kr. 
 
Falafel bollur með fersku salati, sýrðum rjóma & guacamole,  
ásamt heimabökuðu brauði         2490 kr.  
 
Fiskur dagsins í sítrónurjómasósu með capers, borin fram með salati  
& kartöflumús         3750 kr. 
 
Lambasneiðar með sveppum, tómat, klettasalati & bernaise sósu,  
bornar fram með djúpsteiktum kartöflubátum      4090 kr. 
 
Heimalagaður nautahamborgari með osti, rauðlauk, tómat & salati,  
borinn fram með djúpsteiktum kartöflubátum & hvítlauksmayonnaise  2490 kr. 
 
Rækjubrauðsneið með melónu, eplasneiðum & sítrónusósu,  
ásamt fersku salati        1990 kr. 
 
Rúgbrauð með síld, eggi, kartöflusalati & aspas    1990 kr. 
 
Fimm gerðir af íslenskum ostum ásamt salati & heimabökuðu brauði  1990 kr. 



Beikon foccacia samloka með eggi, káli & osti, borin fram með  
djúpsteiktum kartöflubátum & salsa sósu     2490 kr. 
 
Mozzarella foccacia samloka með tómat & pestó, borin fram með  
djúpsteiktum kartöflubátum & salsa sósu     2490 kr. 
 
Beygla með reyktum silungi, eggi & avocadomauki, ásamt fersku salati  1990 kr. 
 
Spínatbaka með fersku salati & dressingu     1460 kr. 
 
Skinkubaka með fersku salati & dressingu     1460 kr. 
 
Panini með skinku/pepperoni og osti, borið fram með  
fersku salati og dressingu       1190 kr. 
 
Soðið brauð með reyktum silungi/hangikjöti     980 kr. 
 
Djúpsteiktir kartöflubátar með hvítlauksmayonnaise & salsa sósu  990 kr. 
 
Nachos flögur bornar fram með ostasósu, salsasósu og guacamole  990 kr. 
 

�  
 

Barnamatseðill (12 ára og yngri) 

Barnahamborgari með tómatsósu, borinn fram með kartöflubátum  1090 kr. 
 
Pasta í kjötsósu, borið fram með  kartöflubátum     1090 kr. 
 
 


