Dagverðarseðill

Gildir frá 11:30

HLAÐBORÐ
Hádegishlaðborð (alla virka daga 11:30-15:30)
Heitur réttur, súpa dagsins, salatbar & heimabakað brauð

2390 kr.

Brunch hlaðborð (um helgar 11:30-14:30)

2490 kr.

SÚPUR
(Bornar fram með heimabökuðu brauði og smjöri)
Fiskisúpa. Matarmikil með rjóma, kókosmjólk, hvítvíni og kryddjurtum.

2490 kr.

Íslensk kjötsúpa.

2490 kr.

Tómat- & grænmetissúpa. (v)

1490 kr.

Súpa dagsins. (v)

1390 kr.

KJÖT & FISKUR
Fiskur dagsins með kartöflum & tarragon, hvítlauki & kryddsmjöri.
Borinn fram með grænmeti.

4250 kr.

Lambasneiðar. Grillaðar með steiktum tómötum & sveppum, klettasalati
& toppaðar með parmesanosti. Bornar fram með djúpsteiktum kartöflubátum
& béarnaise sósu.

4490 kr.

Beikon hamborgari með osti í ristuðu brioche brauði. Borinn fram með salati,
djúpsteiktum kartöflubátum & hvítlauksmayonnaise.
2490 kr.

SALATRÉTTIR
(Allir réttirnir bornir fram með káli, tómötum, gúrku, rauðlauk, brauði & smjöri)
Grilluð kjúklingabringa með marineruðum paprikum, ætiþistlum,
ristuðum maís, valhnetum & avocadomauki.

2790 kr.

Reykt bleikja & marineruð síld með rauðrófum & kartöflusalati ásamt
ristuðu brauði & smjöri.

3290 kr.

Heimalagaðar grænmetisbollur (v) með grískri jógúrt, salsasósu
& avocadomauki.

2790 kr.

Bakaður Brie ostur með kryddjurtum, tvíreyktu hangikjöti, súrsuðu grænmeti
& ristuðu brauði.
3290 kr.
Grískt salat (v) með feta osti, ólífum, toppað með oregano &
sítrónudressingu.

2390 kr.

BRAUÐ & BÖKUR
Mozarella focaccia með tómat & pestó (v)
Borin fram með djúpsteiktum kartöflubátum, salati & sósu.

2490 kr.

Kjúklinga & pepperóní focaccia
Borin fram með djúpsteiktum kartöflubátum, salati & sósu.

2490 kr.

Panini með osti & skinku. / osti & pepperoni.
Borið fram með salati & sósu.

1460 kr.

Soðið brauð með reyktum silungi. / hangikjöti.

980 kr.

Spínatbaka. Borin fram með salati & sósu.

1460 kr.

Skinkubaka. Borin fram með salati & sósu.

1460 kr.

MEÐLÆTI & SNARL
Djúpsteiktir kartöflubátar með hvítlauksmayonnaise og salsa sósu.

1090 kr.

Nachos flögur með ostasósu, salsasósu & avocadomauki.

1090 kr.

BARNAMATSEÐILL (12 ára og yngri)
Ostborgari. Borinn fram með salati og djúpsteiktum kartöflubátum.

1150 kr.

Pasta í kjötsósu. Borið fram með salati og djúpsteiktum kartöflubátum.

1150 kr.

