RESTAURANG SIBBO KÄLLARE
Stora Byvägen 43, Nickby, 09-348 71 300

Grönsallad (l,g) 4.90
-hus sås och bröd

Bröd a La Huset (ll) 4.90
-vitlök eller auraost

Sniglar i Vvtlök och auraost (ll) 9.90
-hus bröd

Räkor i en gryta med auraost och vitlök (ll) 9.90
-hus bröd

Chicken Hot Wings 10 st (l,g) 8.90
-medium, hot eller kamikaze

Mozzarella stickor 8.90
-salsadipp

Lökringar (l) 6.90
-salsadipp

Fyllda jalopenor 8.90
-auraostdipp

Caesarsallad (ll) 15.90
-kycklingbröst eller getost eller räkor, bacon, romaine,
parmesan, krutonger, caesardressing

Stekt strömmingfiléer (ll) 15.90
-potatismos

Grillad lax Hollandaise (ll,g) 18.90
-klyftpotatis

Gratinerad kycklinbröst på rågbröd (ll) 16.90
-ananas, curry-bearnaisesås

Kyckling- eller oxfajita (l) 16.90 / 22.90
-vetetortillas, paprika-lökstek,
guacamole, creme fraiche, salsa, jalapeno

Pepparkyckling med grönsaker (l,g) 16.90
-kycklingbröst, pepparsås

Djävulens getost kyckling (ll,g) 16.90
-grönsaker, gräddpotatis

Gratäng mushroom gryta (ll,g) 15.90
-getost, grönsaker, bakad potatis

Stekt lever (ll,g) 16.90
-bacon- lökstek, lingonsylt, potatismos

Renskav (ll) 22.90
-lingonsylt, saltgurka, potatismos

Källarens schnizel (ll) 16.90
-panerad grisschnizel, stekt ägg, bacon, saltgurka,
choronsås, franska potäter

Jägarens schnizel (ll) 16.90
-panerad grisschnizel, svamp sås, grönsaker
-klyftpotatis

Grillad grisbiff Bearnaise (ll,g) 16.90
-franska potäter

Du kan ändra potatis till franska sötpotatis
+2 €
•

Biffar
Källarens kryddig oxe (l,g) 22.90
-biff på nöt ytterfile, stekt bacon, paprika och lök,
sour cream, saltgurka, klyftpotatis

Lövbiff (ll,g) 22.90
-biff på nöt ytterfile, källarens kryddsmör, franska potäter

Vitlökbiff (ll,g) 22.90
-biff på nöt ytterfile, vitlöksmör,
vitlökpotatis

Biff Black & White (l,g) 22.90
-biff på nöt ytterfile, bearnaise och röd vin sås,
klyftpotatis

Surf and Turf (l,g) 26.90
-biff på nöt ytterfile och räkorsspett

-chile-aioli, grönsaker, klyftpotatis

Pepparbiff Dijon (l,g) 32.90
-innerfile´av oxe, pepparsås,
aurapotatis

Källarens grill (ll,g) 33.90/pers
-helstekt innerfile av oxe, bearnaise- och pepparsås,

vitlökpotatis

Hamburgare
Källarens jätteburgare 15.50
-Black Angus malet köttbiff på nötkött(200 gr), bacon, sallat, rödlök,
tomat, saltgurka, franska potäter

Råg jätteburgare 15.50
-Black Angus malet köttbiff på nöttkött(200 gr), bacon, sallat, rödlök
tomat, saltgurka, franska potäter

Kyckling burgare 16.30
-kycklingbröst, bacon, ananas, rödlök,
tomat, curry majonnäs, saltgurka,
franska potäter

Getost burgare 16.30
-sallad, rödlök, tomat, ananas, saltgurka, franska

Källärens superburgare 22.90
-två Black Angus malet köttbiff på nöttkött(2x200 gr), bacon,
sallat, rödlök, dubbel cheddarost, stekt ägg,
tomat, saltgurka, franska potäter

Cajun beef burgare 22.90
-biff på nöt ytterfile, bacon, cheddarost, rödlök
tomat, saltgurka, jalapenos, lökringar,
franska potäter

Franska Sötpotatis + 2,-€

För Barnen
Skrattande varmkorv (ll) 7.90
-franska

Burgare och franska (l) 7.90
Stekt lax(l,g) 7.90
-potatismos

Chiken nuggets (l) 7.90
-franska

Barnens lövbiff (ll,g) 7.90
-franska

Efterrätter
Creme Brulee (l,g) 7.90
Mud Cake (ll,g) 7.90
-svart vinbärmelba, vanilj glass

Källarens ostkaka (ll) 7.90
-bärmelba

Plättar och jordguppssylt (ll) 7.90
-vispad grädde

Glass (ll) 7.90

