SALLADER

FÖRRÄTTER
Teriyaki Short Ribs

65 kr

saftiga ribs med asiatisk touch
toppad med sesamfrön

Hot Wings 6/12/18

Välkommen till ALT food & drinks, en modern och högkvalitativ restaurang, för att koppla av

och umgås med familj och vänner i en trivsam miljö. Vårt mål är att kunna erbjuda en ALTernativ,
varierad och god meny som tilltalar olika smaker och åldrar.

79/129/159 kr

starka kycklingvingar serveras med
blue cheesesås & selleri

179 kr

Alla burgare serveras well done, med pommes frites

Cajun Scampi

69 kr

frästa i husets egna cajunsmör
serveras med en bit levainbröd

Chicken Quesadilla, hel/halv 99/159 kr
Tortillabröd inbäddad med kyckling,
pico de gallo & ost, serveras med
guacamole och gräddfil

Bread Sticks

55 kr

Nachos

79 kr

frasiga brödpinnar av levainbröd,
serveras med aioli, oliver & picklad vitkål

friterad majstortilla toppad med pico de
gallo, serveras med guacamole & gräddfil

199 kr

stor mix av förrätter perfekt att dela på,
med hot wings, quesadilla, mozzarella sticks,
jalapeno poppers, lökringar, nachos, gräddfil,
guacamole, blue cheesesås & selleristavar

OstBurgare

139 kr

ChiliBurgare

149 kr

Dubbel OstBurgare

169 kr

KycklingBurgare

149 kr

Trippel OstBurgare

199 kr

FiskBurgare

149 kr

med majonnäs, krispsallad & rå lök, serveras
med mozzarella stick & jalapeno popper

med majonnäs, krispsallad & rå lök, serveras
med 2 mozzarella sticks & 2 jalapeno poppers

med majonnäs, krispsallad &rå lök, serveras
med 3 mozzarella sticks & 3 jalapeno poppers

Ultimata LökBurgaren

med aiolidressing, karmelliserad lök,
lökringar & rå lök

Ägg & Baconburgare

149 kr
149 kr

med majonnäs, krispsallad, rå lök, ägg & bacon

med chipotlemayo, krispsallad, rå lök,
tomat, ost, jalapeno & heta droppar
med majonnäs, krispsallad, rå lök,
cajunkrydda & guacamole

krispigt friterad torsk med remouladdressing,
picklad vitkål, tomat & friterad persilja

Club Sandwich

149 kr

3 lager toast varvat med majonnäs, sallad,
rödlök, tomat, bacon, skinka, kalkon & ost,
serveras med pommes frites

Extra kött

169 kr

ALT Pasta

färsk pasta, purjolök, parmesan & sambal i
gräddig tomatsås toppat med cocktailtomater,
serveras med vitlöksbröd

Kyckling
Scampi
Biff

159 kr
179 kr
199 kr

Bookmaker Toast

199 kr

levainbröd med dijonsenapsmajonnäs, ruccola,
tomat, lök & oxfilé toppat med färsk pepparrot,
serveras med äggula & pommes frites

med bearnaisesås, rödvinssås & sparris

Entrecote (SRB*) 250g

med bearnaisesås, rödvinssås &
cocktailtomater

239 kr
259 kr
299 kr

PepparBiff (SRB*) 220g

249 kr

med pepparsås & baconlindad haricots verts

OumphBurgare

149 kr

Barbequemarinerad Oumph i toastbröd
med sallad, lök & guacamole, serveras
med pommes frites

Oumph Quesadilla

99/149 kr

EFTERRÄTTER
Friterad glass

89 kr

Kladdkaka

79 kr

Glass med Jordgubbar

59 kr

Milkshakes

69 kr

Paj

79 kr

choklad, vanilj och jordgubbsglass rullad i
digestivekex, kanel & farinsocker friteras &
serveras med grädde, kolasås & bär

279 kr

oxfiléspett, scampispett och grönsaksspett
med bearnaisesås & rödvinssås

Lax

219 kr

Kycklingfilé

199 kr

med aioli, sparris & citron

Oxfilé 200g

med bearnaisesås, rödvinssås & mustig
vitlöksfräst gräddstuvad svamp

Surf n Turf a la ALT

199 kr

paprika, lök, selleri, oumph & tomat wokad
med sweet chilisås, serveras med tortillabröd,
guacamole, ost och nachos

19 kr

Välj mellan pommes frites, bakpotatis eller ceasarsallad
Biff (SRB*) 220g

Oumph Fajitas

29 kr/st

GRILL – TILLBEHÖR & SÅSER

krispigt friterad torsk med remouladsås,
citron, friterad persilja och pommes frites

VEGAN

hel/halv
Med oumph, vegansk ost, pico de
gallo, serveras med guacamole

Tillbehör: Bacon, Mozzarella sticks, Ägg, Jalapeno poppers, Dip sås, Lökringar

SPECIALS
Fish’n Chips

Scampisallad

med scampi, guacamole, haricots verts,
lök, cocktailtomater & blandsallad, serveras
med vitlöksbröd & Rhode Islanddressing

Teriyaki Wings 6/12/18 st 79/129/159 kr

Big Combo

159 kr

med kyckling, cocktailtomater & parmesan,
serveras med vitlöksbröd

BURGARE

serveras med morotsstavar
och krossade nachos

ALT. Ceasarsallad

med bearnaisesås, rödvinssås och krämig
majsstuvning

*SRB, svenskt kvalitetskött från gräsätande röd & vit boskap

med vispad grädde
med vispad grädde

finns i olika smaker, fråga servisen
serveras med grädde & bär,
fråga servisen om dagens smak

V I D A L L E R G I , F R ÅGA P E R S O N A L E N

ÖL

VIN

FATÖL

VITA

Becks 40/50/60 cl
Stella Artois 40/50/60 cl
Spaten 50/60 cl
Camden Hells 40/50/60 cl
Goose IPA 50/60 cl
Leffe Blond 50 cl
Hoegaarden 50 cl
Guiness 50 cl

49/62/74 kr
59/69/79 kr
72/82 kr
59/69/79 kr
79/89 kr
79 kr
72 kr
69 kr

FLASKÖL
Stella Artois 33 cl
Becks 33 cl
Budweiser 33 cl
Daura Damm 33 cl (glutenfri)
Corona 33 cl
Modelo 35,5 cl
Leffe Brune 33 cl
Camden Pale Ale 33 cl
Lagunitas IPA 35,5 cl
S:t Eriks IPA 33 cl (glutenfri)
Spaten 50 cl
Franziskaner Weissbier 50 cl
Löwenbräu 50 cl

62 kr
59 kr
62 kr
65 kr
62 kr
62 kr
75 kr
65 kr
69 kr
69 kr
75 kr
72 kr
65 kr

ALKOHOLFRI ÖL
Becks Blue 33 cl
Sigtuna NAPA

45 kr
49 kr

CIDER
Hannas Päroncider 33 cl
Magners Äppelcider 33 cl
Smirnoff Ice 27,5 cl

59 kr
65 kr
65 kr

glas

flaska

72 kr
89 kr

275 kr
339 kr
399 kr
449 kr
529 kr

glas

flaska

72 kr
89 kr

275 kr
339 kr
399 kr
449 kr
529 kr

ROSÉ

glas

flaska

Husets

76 kr

299 kr

glas

flaska

Husets
Husets Premium
Husets Sauvignon Blanc
Husets Riesling
Husets Chablis

RÖDA
Husets
Husets Premium
Husets Cabernet Sauvignon
Husets Zinfandel
Husets Amarone

BUBBEL

Husets
119 kr 349 kr
Champagne		 999 kr

ALKOHOLFRITT VIN		
Rött/Vitt

flaska

149 kr

LÄSK
Coca Cola 33 cl
Cola Zero 33 cl
Fanta 33 cl
Fanta Lemon 33 cl
Sprite 33 cl

35 kr
35 kr
35 kr
35 kr
35 kr

V I D A L L E R G I , F R ÅGA P E R S O N A L E N

MENY

