
KVÖLDSEÐILL 

SMÆRRI RÉTTIR 
 

KJÚKLINGAVÆNGIR 

8 stk. 1.690 kr. • 16 stk. 2.890 kr. 

Veldu á milli Blik BBQ-sósunnar eða Habanero sósu 

- hún er aðeins fyrir þá hugrökkustu! 
 

OFNBAKAÐUR CAMEMBERT 1.990 kr. 

með sýrópi, pekanhnetum og chili sultu. 

Tilvalið fyrir tvo að deila! 

 

KRYDDBRAUÐSRÚLLA 1.890 kr. 

Einkennisréttur Mosfellinga með nýju sniði. 

 

SMÁRÉTTAPLATTI 2.390 kr. 
Láttu kokkinn koma þér á óvart með því besta 

sem hann hefur upp á að bjóða! 

 

KJÚKLINGAFRANSKAR 1.790 kr. 
með chili-majónesi. 

 

DJÚPSTEIKT BLÓMKÁL 1.490 kr. 
í orly-deigi með chili sósu. 

 

RJÓMALÖGUÐ SJÁVARRÉTTASÚPA 2.290 kr. 

borin fram með ciabatta brauði og smjöri. 

 
 

 

 

. 

 



KVÖLDSEÐILL 

 

HAMBORGARAR OG SAMLOKUR 

OSTBORGARI 1.990 kr. 
Þessi klassíski: Ostur, salat, grænmeti og hamborgarasósa. 

Bættu við beikoni fyrir 350 kr. 

BERNAISE BORGARI 2.490 kr. 
Ostur, salat, sveppir, 

laukur og béarnaise sósa. 

PARMA BORGARI 2.890 kr. 
Parmaskinka, salat, grænmeti, salsa sósa, 

trufflu-majónes og parmesan ostur 

KETÓ BORGARI 2.590 kr. 
140 gr. nautakjöt, beikon, ostur, tómatur, gúrka, avókadó, pestó og salat. 

PORTOBELLO BORGARI 

2.490 kr. • með kjöti 2.990 kr. 

Ostur, heimalagað pestó, salat, avókadó, tómatur og gúrka. 

KÓRESKUR KJÚKLINGABORGARI 2.790 kr. 
Kjúklingalæri, beikon,  sesam hrásalat og Kapow sósa. 

FISKBORGARI 2.390 kr. 

Djúpsteiktur þorskur í orly-deigi með  

trufflu majónesi, lauk og salati. 

VEGAN BANKABYGGSBORGARI 2.490 kr. 
140 gr. heimalagaður borgari, avókadó, chilisulta, 

vegan ostur, laukur og sveppir. 

STEIKARLOKA 2.690 kr. 

Nautakjöt, timian, hvítlaukur, grillaður laukur, 

sveppir og béarnaise sósa. 

 

 

 

 

 

 

Hamborgarar og samlokur eru 

bornar fram með frönskum 

kartöflum. Skiptu í 

sætkartöflufranskar fyrir 350 kr. 

Auka beikon 350 kr. 

Auka kjöt 600 kr. 

 

 

 

SÓSUR 300 kr. 

Béarnaise-sósa • Kokteilsósa • 

Hvítlaukssósa • Chili-majónes 

BLIK BBQ-sósa • Gráðostasósa 

 



KVÖLDSEÐILL 

 

AÐALRÉTTIR 
 

FERSKASTI FISKUR DAGSINS 3.390 kr. 
Spyrðu þjóninn hver fiskur dagsins er. 

 

BLIK CAESAR SALAT 2.490 kr. 

Kjúklingalæri, salat, fetaostur og hvítlaukssósa. 

 

FISKUR & FRANSKAR 2.490 kr. 
Fiskur í orly-deigi, tartar-sósa, ferskt salat, 

dill og sítróna, með frönskum kartöflum. 

 

NAUTALUND 
Úrvals nautalund með íslensku grænmeti 

ásamt kartöflum og sósu að eigin vali. 

• 150 g: 3.990 kr. 

• 300 g:  4.990 kr. 

Béarnaise-sósa • Piparsósa • Rauðvínssósa 

Franskar kartöflur • Sætkartöflufranskar • Kartöflugratín 

 

½ GRILLAÐUR KJÚKLINGUR 2.890 kr. 

Með frönskum kartöflum, hrásalati og kokteilsósu. 

 

LAMBARIFJUR 4.790 kr. 
Íslenskar lambarifjur með íslensku grænmeti 

ásamt kartöflum og sósu að eigin vali.  
Béarnaise-sósa • Piparsósa • Rauðvínssósa 

Franskar kartöflur • Sætkartöflufranskar • Kartöflugratín 


