
KVÖLDSEÐILL

SMÆRRI RÉTTIR

KJÚKLINGAVÆNGIR

6 stk. 1.590 kr. • 12 stk. 2.690 kr.
Veldu á milli BLIK BBQ-sósunnar eða Suicide-sósu

– hún er aðeins fyrir þá hugrökkustu!

NAUTA-CARPACCIO

Fyrir einn 1.990 kr. • Fyrir tvo 2.990 kr.
Með heimalöguðu pestói, klettasalati og parmesan-osti.

NACHOS 1.590 kr.
Stökkar flögur, ostasósa, salsa, ostur og rauðlaukur. 

Tilvalið að bæta við kjúklingi fyrir 400 kr!

HUMARSÚPA 2.790 kr.
Rjómalöguð humarsúpa með íslenskum humri.

BAKAÐUR CAMEMBERT 1.990 kr.
Bakaður camembert með sýrópi, pekanhnetum og chili sultu.

Tilvalið fyrir tvo að deila!

KRYDDBRAUÐ 1.590 kr.
Einkennisréttur Mosfellsbæjar, hið eina sanna kryddbrauð! 

Upprunalega uppskriftin, pizzasósa, einstaka kryddbomban og ostur.



HAMBORGARAR OG SAMLOKUR

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

Bættu við beikoni fyrir 300 kr.

KJÚKLINGADÖÐLUBORGARI 2.590 kr.
Heimalagaður kjúklingaborgari úr 100% kjúklingahakki blandaður með döðlum og góðgæti. 

Borinn fram með léttsýrðum gúrkum og lauk til hliðar. Þessi er einstakur!

BÉARNAISE-BORGARI 2.390 kr.
Ostur, salat, sveppir, 

laukur og béarnaise-sósa.

BLIK MAKK 2.890 kr.
Tveir 140 gr. hamborgarar, salat, ostur, súrar gúrkur, 

tómatar og BLIK Makk sósa. Þessi er rosalegur.

PORTOBELLO-BORGARI

1.990 kr. • með kjöti 2.590 kr.
Ostur, heimalagað pestó, salat, karamellaður laukur, 

avókadó, tómatur og gúrka.

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

vegan ostur, laukur og sveppir. 

KETÓ BORGARI 2.590 kr.
140 gr. nautakjöt, beikon, ostur, rauðlaukssulta, tómatur, 

gúrka, avókadó, pestó og salat.

STEIKARLOKA 2.590 kr.
Íslenskt nautakjöt, timian, hvítlauk, grilluðum lauk, 

sveppum og béarnaise sósu.

Hamborgarar og samlokur eru bornar fram með frönskum kartöflum.

Skiptu í sætkartöflufranskar fyrir 200 kr.
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AÐALRÉTTIR

FERSKUR FISKUR 3.390 kr.
Spyrðu þjóninn hver fiskur dagsins er!

KJÚKLINGASALAT 2.490 kr.
Kjúklingalæri, salat, fetaostur og hvítlaukssósa. 

Hægt er að fá ketó kjúklingasalat!

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

SÓSUR 200 kr.
Béarnaise-sósa • Kokteilsósa • Hvítlaukssósa • Suicide-sósa

Chili-majónes • BLIK BBQ-sósa • Gráðostasósa • Heimalagað pestó
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