DESSERT
CHEESECAKE75:-

Meny

med bärsås och vispad grädde

PANNACOTTA75:med färska bär

KLADDKAKA75:serveras med vispad grädde och mixade bär

HEMMAGJORD TRYFFEL

40:-

med färsk frukt

GLASSBÄGARE75:choklad, vanilj & jordgubb, vispad grädde, chokladssås

KALLA DRYCKER
Läsk, 40 cl 

35:-

Läsk, 50 cl 

40:-

(Zingo,pepsi, pepsi max, 7up)
Apelsinjuice, Äppeljuice 40 cl

35:-

Ramlösa, naturell el citrus 

30:-

Mjölk, stor 

30:-

Alkoholfri cider, Somersby, Xide 

40:-

Carlsberg, non alcoholic 

40:-

Lättöl, 40 cl 

40:-

MÅNS BYCKARE
BAR & MATSAL

VARMA DRYCKER
Kaffe/Te 

25:-

Cappucino 

35:-

Espresso, singel 

25:-

Espresso, dubbel 

30:-

Cafe Latte 

35:-

Café Mocha 

35:-

Chai Latte 

35:-

Varm Choklad 

35:-

med vispad grädde, marshmallows och chokladsås

KAFFEDRINKAR
Irish coffe, 4 cl jameson 

100:-

Boston Coffee, 4 cl baileys, frangelico 

100:-

Cuba coffee, 4 cl mörk rom, crème de cacao 

100:-

French coffee, 4 cl grönstedts cognac 

100:-

Tel: 0414-100 60
www.mansbyckare.com

FÖRRÄTTER

BURGARE & SANDWICH

VITLÖKSBRÖD59:-

MÅNS KLASSISKA HAMBURGARE – 200 g

med aioli

100 % nötkött, toppad med bacon & cheddarost,

155:-

serveras med pommes frites och lökringar

VITLÖKSSCAMPI135:TEXAS CHEESE BURGARE – 200 g 

med soltorkade tomater

165:-

100 % nötkött, bacon, ost, barbecuesås,

TOAST SKAGEN125:-

serveras med pommes frites och lökringar

MÅNS SUPER SNACK169:-

TEX MEX BURGARE – 200g

chickenwings, mozarellasticks, jalapeno poppers,

100 % nötkött, bacon, cheese, jalapeno,

lökringar & nachos, serveras med 3 dipsåser

serveras med 3 dipsåser, nachos och pommes frites

HOUSEMAFIA BURGARE – 200 g 

165:-

175:-

100 % nötkött, lufttorkad skinka, mozarella, krämig pestosås,

ALLTID PÅ MÅNS

toppas med parmesanost, serveras i surdegsbröd med pommes frites,
lökringar och aioli

HUSETS FISK OCH SKALDJURSSOPPA225:serveras med aioli och bröd

BYCKARNS STEAK SANDWICH

245:-

oxfile, bacon, ost, bearnaisesås på surdegsbröd,
serveras med pommes frites och lökringar

SKÅNSK ÄGGAKAGA

145:CLUB SANDWICH

serveras med stekt fläsk & rårörda lingon

155:-

toastbröd med grillad kycklingfile, bacon, ruccola

NACHOS SUPREME

145:-

grönsallad, tomater, currydressing. Serveras med pommes frites

155:-

HUVUDRÄTTER

Varma och spröda tortillachips med kycklingstrimlor, gratinerad med
mozarella/cheddarost. Serveras med salsa, guacemole och creme fraiche

CEASAR SALLAD
Sallad med grillad kyckling, oliver, cherrytomater, röd lök, ruccola,
paprika, crouton, parmesanost & ceasardressing

GRILLAD KYCKLINGFILÉ
PENNETE DI POLLO

165:-

175:-

grillad kycklingbröst på en bädd av sauterade grönsaker.
Serveras med bearnaisesås och ugnsbakade potatisklyftor

pasta penne med kycklingfile, champinjoner, röd paprika
och gorgonzolasås. Toppas med parmesanost

ENTRECOTE MED KRYDDSMÖR 
FRUTTI DE MARE

185:-

215:-

serveras med sauterade grönsaker och friterade potatisklyftor

pasta penne med havets läckerheter

GRILLAD LAXFILE
TORTELLONI FYLLD MED RICOTTA OCH SPENAT 175:-

215:-

med kaviarkräm. Serveras med grönsaker och ugnsbakade potatisklyftor

serveras med pesto, pinjenötter & soltorkade tomater

HUSETS PEPPARSTEK
Fish n chips 

165:-

Panerad rödspätta med pommes frites och remouladsås

265:-

oxfile med grönpepparsås, sauterade grönsaker
och ugnsbakade potatisklyftor

RYGGBIFF PÅ EKPLANKA

215:-

grillad ryggbiff på ekplanka, pommes duchesse
och lökringar samt bearnaisesås

MIXAD GRILL
entrecote, kycklingfile och lamm.
Serveras med tzatsiki, sauterade grönsaker och ugnsbakade potatisklyftor

Har du någon allergi?
Fråga någon i personalen så går vi igenom vad de olika rätterna innehåller!

245:-

