MENY SPORTBAREN
FÖRRÄTT
VITLÖKSBRÖD 56kr (ord 75kr)
Med sallad & aioli (L, G)
KRISPIGA KYCKLINGVINGAR 74kr (ord 99kr)
Med bbq-sås
NACHOTALLRIK 64kr (ord 85kr)
Med smält cheddarost & salsa (L)
HALLOUMI STICKS 74kr (ord 99kr)
Med sallad & sriracha mayo (L)
CHILLI- OCH VITLÖKSSTEKTA SCAMPI 89kr (ord 119kr)
Med sallad, aioli och vitlöksbröd (G)
SNACKSKORG 97kr (ord 129kr)
Med pommes frites, halloumi sticks, lökringar, kycklingvingar & aioli (L, G)

PASTA
KYCKLINGPASTA 119kr (ord 159kr)
Rigatonipasta med kyckling, pesto, semitorkade tomater & basilika (G)
SKALDJURSPASTA 134kr (ord 179kr)
Linguinipasta i tomatsås med scampi, blåmusslor, purjolök, chili & vitlök (G)

Denna meny med rabatterade priser går ej att kombinera med andra paket eller
erbjudanden, där gäller ordinarie priser.

BURGARE
CLASSIC 131kr (ord 175kr)
Högrevsburgare med cheddarost & kökets dressing.
Serveras med pommes frites & bearnaisedipp (L, G)
DIABLO (Stark) 142kr (ord 189kr)
Högrevsburgare med cheddarost, sriracha mayo, jalapeños & saltgurka.
Serveras med pommes frites & sweet chili mayo (L, G)
BACON 142kr (ord 189kr)
Högrevsburgare med cheddarost, kökets dressing, bacon & saltgurka.
Serveras med pommes frites & cheddardipp (L, G)
LHC-MÅLET [ÄGG & BACON] 157kr (ord 209kr)
Högrevsburgare med kökets dressing, stekt ägg, bacon & saltgurka
Serveras med sötpotatispommes & aioli (L, G)
-För varje mål går 10kr till LHC
KYCKLING 134kr (ord 179kr)
Kycklingburgare med bacon, currydressing & cheddarost.
Serveras med pommes frites & tryffelmajo (L, G)
HALLOUMI 127kr (ord 169kr)
Aioli & picklad rödlök (L, G)
Serveras med pommes frites & tryffelmajo
VEGAN 127kr (ord 169kr)
Tomatsalsa & picklad rödlök (G)
Serveras med pommes frites & tryffelmajo
Lägg till sötpotatispommes 25kr. Lägg till extra köttbit 69kr.
Alla burgare serveras well done och innehåller sallad, tomat och lök.

SALLAD
CAESARSALLAD (L, G)
med tomat, gurka, krutonger & parmesan
Välj mellan:
Kyckling & bacon 119kr (ord 159kr)
Halloumi 119kr (ord 159kr)
Handskalade räkor 142kr (ord 189kr)

FRÅN GRILLEN
RYGGBIFF 202kr (ord 269kr)
Stekgrader: Rare, medium eller well done
OXBRINGA SOUS VIDE 202kr (ord 269kr)

KYCKLINGFILÉ 149kr (ord 198kr)
Grillrätter serveras med grillad majskolv, röd coleslaw, rödvinssås &
bearnaisesås
Välj mellan: Potatisgratäng, pommes frites, sötpotatispommes eller sallad

ÖVRIGT
FISH & CHIPS 149kr (ord 198kr)
Med remouladsås (G)
BABY RIBS 187kr (ord 249kr)
Serveras med pommes frites, grillad majskolv & röd coleslaw
Vid allergi, fråga personalen så hjälper vi dig!

PIZZA (L,G)

Alla serveras med San marzano tomater & riven mozzarella

SG2 119kr (ord 159kr)
Coppa di Parma, salami, färska champinjoner, rucola,
olivolja & svartpeppar
FRUTTI DI MARE 127kr (ord 169kr)
Scampi, blåmusslor, basilika & vitlök
GRUSTOSA 112kr (ord 149kr)
Salami, aubergine, burrata & parmesan
VEGETARIANA 119kr (ord 159kr)
Aubergine, kronärtskocka, färska tomater, champinjoner & rucola
SPICY POLLO 119kr (ord 159kr)
Kycklingkebab, fetaost, rödlök & jalapeños
GYROSPIZZA 112kr (ord 149kr)
Gyroskött, lök & kebabsås
JOKER 127kr (ord 169kr)
Vitlöksmarinerad ryggbiff, oliver, fetaost & rucola
MARGARITA 97kr (ord 129kr)
San marzano tomater & riven mozzarella
La’ PALA 134kr (ord 179kr)
Coppa di Parma, burrata, semitorkade tomater, parmesan & rucola

OBS! Vi kan inte garantera att pizza kommer samtidigt som övrig mat.

BARNMENY
PIZZA med ost & skinka (L, G) 74kr (ord 99kr)
BURGARE med pommes (G) 52kr (ord 69kr)
PANNKAKOR med sylt & grädde (L, G) 52kr (ord 69kr)

DESSERT
VECKANS SORBET 79kr
MANGO-CHEESECAKE med grädde & färska bär (L, G) 98kr
GAMMALDAGS VANILJGLASS med jordgubbar & grädde (L) 79kr
NUTELLAPIZZA med banan, jordgubbar & blåbär (L, G) 119kr

Vid allergi, fråga personalen så hjälper vi dig!

