VINTER-

REA!
priser!
Gäller alla röda

FÖRRÄTTER

VARMRÄTTER

RÖDBETSGRAVAD LAX

115 kr

med senap, gräddfil och kavringkrutonger

SVAMPSOPPA

60/120 kr

serveras med västerbotten och krassetoast

KLASSISK SKAGENRÖRA

på toast med picklad rödlök, dill och citron

ROSTADE BETOR

115 kr

58/116 kr

med ädelost, vinbär, vattenkrasse, honung
och mandlar

CARPACCIO PÅ OXFILÉ

135 kr

toppat med ruccola, rostade pinjenötter,
tryffelmajonäs, olivolja, parmesanost, flingsalt
FÖRRÄTTER ATT DELA PÅ:

LÖJROMSPIZZA

215 kr

med crème fraîche, västerbottenost, rödlök,
dill och citron

CHARKBRICKA

MENY
WALLENBERGARE

130/260 kr

NATTBAKAD OXSPJÄLL

110/220 kr

på lammfärs med rårörda lingon, ärtor, brynt
smör och mandelpotatispuré

(för 2 personer)

BURGARE 92 kr
BIFFBURGARE

92/185 kr

HALLOUMIBURGARE

92/165 kr

FRITERAD ROTSELLERI

92/155 kr

bacon, karamelliserad silverlök, 2 x ost, bifftomat,
rödlök, BBQ-sås, bearnaisesås och pommes frites

marinerat med vitlök och örter serveras med
BBQ-sås, skysås, rostade grönsaker, sallad
samt sötpotatispommes frites

chipotlemajonnäs, tomat, rödlök, sallad,
BBQ-sås samt pommes frites och bearnaisesås

RÖDVINSBRÄSSERAD
OXKIND

med het paprikarelish, dressing, sallad, tomat,
picklad rödlök med pommes och citronaioli

112/225 kr

serveras med mandelpotatispuré smaksatt
med tryffel, bakad tomat och rotselleri

SVAMPRISOTTO

155 kr

GRILLAD REGNBÅGE

225 kr

sauterad karl johan svamp, citronaioli och persilja
med smörslungad potatis, vitvinsås, sugarsnaps,
citron och gräslök

EFTER MATEN
VANILJPANNACOTTA

med bärkompott och choklad

42/85 kr

CRÈME BRULÉE

75 kr

med färska hallon

155 kr/pp

Ostar från bl.a. Jürss mejeri, salami, chorizo,
lufttorkad skinka, ölkorv, marinerade oliver,
tapenad, knäcke

VITLÖKSBRÖD A LA VEDUGN

= Vegetarisk

CHEESECAKE

40/80 kr

VANILJGLASS

55 kr

CHOKLADBROWNIE

75 kr

digestive, jordgubbar och mynta

55 kr

med kola och rostade nötter
med färska jordgubbar, brynt smörsnö,
jordgubbssås och vaniljglass

3 RÄTTERS

295/525 kr

Toast Skagen med picklad rödlök, dill och citron
Helstekt ryggbiff serveras med rostade rotsaker, tomat,
bea och rödvinssky
Alt. Grillad regnbåge med smörslungad potatis, vitvinsås,
sugarsnaps, citron gräslök
Vaniljpannacotta med färska bärkompott och choklad

Vi grillar vårt kött vid beställning för att få ett
så levande och saftigt resultat som möjligt. Vi
tillämpar lågtemperering, som ger en härlig
och mör köttbit.
Vi grillar med kärlek. Hos oss kan det ta lite
längre tid att ta fram det bästa köttet.

FRÅN GRILLEN
STEG

1

STEG

2

Välj kött och stekgrad*

Ingår alltid

Välj ett tillbehör (ingår)

Ryggbiff 250g Normandie
285 kr
Entrecote 250g Normandie
305 kr
Oxfilé 200g Sverige
355 kr
Flankstek 200g Uruguay
255 kr
Karré Iberico Spanien
140/280 kr
Grillbricka Flank, ryggbiff, chistorra,
oxspjäll, kyckling, majskolv 650 kr (2 pers)

Rödvinssky

Potatisgratäng

Bearnaisesås

Sötpotatispommes

Rostade grönsaker

Pommes frites

Bakad tomat

Rostade rotsaker

Kryddsmör

Sallad

Extra
tillbehör
30 kr

*STEKGRADER FRÅN GRILLEN 35-80°
35˚ BLEU: Helt rå kärna, knappt ljummen | 45˚ RARE: Halvrå kärna, ljummen | 50˚ MEDIUM RARE: Halvtillagad kärna | 55˚ MEDIUM: Tillagad kärna,
köttet är rosa från snittytan till mitten | 65˚ MEDIUM WELL: Tillagad kärna, köttet är endast rosa i mitten | 80˚ WELL DONE: Tillagad kärna, köttet är grått
från snittyta till mitten | OBS! Kött som grillas well done kan upplevas som segt och torrt.

Tis-tors 17-sent, fre-lör 17-02
Boka bord 016-519121 | biffgrill.se
Gilla oss på Facebook
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