Laszlo`s lyxiga tvårätters

Varmrätter

HALV HUMMER som gratineras i vitlök
GRILLAD HJORTFILÉ serveras med
smörstekta kantareller, hemlagad
potatisgratäng och svartavinbärssås.
495:-

KLASSISK LASZLO´S PANNA
285:fläsk & kalvfilé med smörstekta champinjoner,
bacon och schalottenlök i len dijongräddsås,
hemlagad potatisgratäng.

Smått och snabbt

SMÖRSTEKT REGNBÅGSFILÉ
265:med stompad potatis, smaksatt med tångrom,
dill och pepparrot, serveras med stekt fänkål
och vitvinssås

NACHOS med smält cheddarost
Liten
Stor
MARINERADE OLIVER
COPPA DI PARMA
med olivolja och Grana Padana
HEMBAKAT BRÖD med olivolja
GRILLAD KRONÄRTSKOCKA
på salladsbädd

50:120:65:120:65:85:-

MOULES 500gr
220:Vitvinskokta färska blåmusslor med grädde,
vitlök, schalottenlök, smör och persilja.
Serveras med pommes frites och aioli.

Förrätter

SMASHBURGERS
225:2 burgare a´100gr på oxhögrev från Bergfalk
serveras med rökt cheddarost, kantarell-majo,
lök, tomat, sallad och pommes frites.

HALV HUMMER
175:MOULES
95:Vitvinskokta färska blåmusslor med grädde,
vitlök, schalottenlök, smör och persilja.

GRILLAD LAMMRYGG
285:med chevré stompad potatis, grillad
kronärtskocka därtill kockens goda vitlökssky.

VEGAN SKAGEN
med tångrom, rågbröd, citron och dill

120:-

KANTARELLTOAST
serveras på smörstekt rågbröd
toppas med parmesan och persilja

120:GRILLAD KALVFILÉ 200gr
med grillad schalottenlök, persiljesmör
och gräddsås, hemlagad potatisgratäng

TARTAR
145:på lättrimmad regnbågsfilé med syrligt äpple,
gurka, fänkål och örter, på rågbröd
MINIBURGARE
100gr gjord på oxhögrev från Bergfalk
serveras med tomat i briochebröd
Alla priser i svenska kronor

GRILLAD HJORTFILÉ
365:serveras med smörstekta kantareller, hemlagad
potatisgratäng och svartavinbärssås.

95:-

350:-

Pasta
FLÄSKFILÉPASTA
165:färsk pasta med fläskfilé i en krämig
dijon-gräddsås toppas med Grana Padana
TORTELLINI
195:fyllda med kantarell och västerbottenost
sjudes i en krämig pestosås,
toppas med Grana Padana
Alla priser i svenska kronor

Kebabrätter

Dessert

VEGAN KEBABSALLAD
150:Vegansk kebab, romansallad, tomat,
gurka, lök och kebabsås (veganmajonnäs)
VEGAN KEBABTALLRIK
Vegansk kebab, sallad, tomat, gurka,
silverlök, feferoni pommes frites och
vegan kebabsås (veganmajonnäs)

150:-

LASZLO´S KEBABSALLAD
Romansallad, tomat, gurka, lök och
kebabdressing

150.-

KEBABTALLRIK PÅ NÖTKÖTT
Kebabkött, sallad, tomat, gurka, lök,
feferoni, pommes frites och kebabsås

150:-

KLASSISK creme brûlée
smaksatt med espresso

95:-

NUTELLAPIZZA
120:minicalzone med banan och nutella
CHILITRYFFEL
med en kopp kaffe

60:-

VANILJGLASS
med chokladsås

95:-

Rött eller vitt vin?
Varför inte smakrik Rose
från Spanien, Garnacha & Shiraz

Juniormeny
FLÄSKFILÉ
120:150gr serveras med hemslagen bearnaise
och pommes frites, för oss upp till 15 år

BARNHAMBURGARE
75:naturell, serveras med pommes frites,
gurka, tomat och ketchup vid sidan
KEBABTALLRIK
naturell, serveras med pommes frites
och kebabsås vid sidan

75:-

PANNKAKOR med sylt och grädde

75:-

Alla priser i svenska kronor

270:-

Alla priser i svenska kronor

