VI SATSAR PÅ BÄSTA LUNCHEN I STAN!
Helglunch 2022 11:30 – 16:00
Vi tycker Lunchen är dagens viktigaste måltid, oavsett när du äter den.
Välkommen på en riktig lunch hemma hos oss på Bee kök & bar!

Dagens Husman

164:-

Klassisk Hamburgare

220:-

Today’s special – see our menu board outside the restaurant – or ask
our friendly staff.

Burger with mayonnaise, salad, tomato, brandy cheese, BBQ sauce,
onion rings, bacon, and fries with chipotle dip

Se vår griffeltavla på plats eller fråga vår vänliga personal.

Vår hamburgare är klädd med dijonnaise, krispig sallad, tomat,
cheddarost, lök, knaprigt bacon och barbecuesås! Till detta serveras
frasiga pommes frites med dip smaksatt med chipotle!

Knaprigt vitlöksbröd

95:-

Crunchy garlic bread with tomato salsa and grated gruyere
Brödet steks knaprigt och serveras med tomatsalsa och riven gruyère

Veggie art Creation burgare

220:-

The green burger made of quinoa, mushrooms, and cheese

Bee´s lax och räkröra på brännvinsbröd

189:-

Tartar cream with salmon, shrimps, herbs and onion,
served on brandy bread

Den gröna hamburgaren gjord på quinoa, svamp och ost serveras med
samma tillbehör som hamburgaren.

Krämig röra på lax, räka, örter och lök serveras på brännvinsbröd

Pasta Limone

Laxtallrik – En Klassiker

Creamy pasta sauce with thyme and lemon, chicken, zucchini and green
onions are topped with Grana Padano and green leaves

189:-

189:-

Gravad lax serveras tillsammans med senapskräm, syrad fänkål och
stuvad potatis. En riktig svensk sommarklassiker!

Kyckling är gott och inget går upp emot en krämig pastasås med timjan
och citron. Tillsammans med zucchini och salladslök toppas den med
Grana Padano och gröna blad

Kalla delikatesser från När och Fjärran

Pasta Veggie Limone

Pickled salmon with mustard cream and dill stewed potatoes

255:-

Cold Deli Platter – Cold cuts and cheese platter with sides. Perfect to
share!
En plocktallrik med både kallskuret och ostar med passande tillbehör.
Perfekt att dela!

Räksmörgås á la Bee

250:-

Our giant shrimp sandwich together with mayo, pickled red onion, egg,
and lemon
Lass med MSC märkta räkor på rågbröd tillsammans med majonnäs,
syrad rödlök, ägg, citron och dill

Caesarsallad med varm kyckling

210:-

Caesar salad with warm chicken served with red onion, bread croutons,
bacon, chicken, and cheese
Blandade blad, caesardressing, rödlök, brödkrutonger, knaprigt
baconsmul, kyckling, flingor av Grana padano

Caesarsallad med räkor

225:-

Blandade blad, caesardressing, rödlök, brödkrutonger, MSC-märkta
räkor, flingor av Grana padano och dillvippa

Dessert

Krämig pasta sås med timjan och citron. Tillsammans med sockerärtor,
zucchini, salladslök och bakade tomater toppas med Grana Padana och
gröna blad

Barn special med pinnglassdessert

109:-

Hamburger with French fries or Elise´s creamy pasta with chicken and
broccoli. You can also get all other dishes in child size. Dessert – Ask us
for the ice cream!
Hamburgare med pommes frites eller Elises pasta med kyckling och
broccoli signerad Elise. Man kan även få någon av övriga rätter på
menyn i barnstorlek. Som dessert – fråga efter en smarrig pinnglass!

Chokladglass

Caesar salad with shrimps served with red onion, bread croutons,
shrimps, and cheese

Information om allergener
Om du vet om att du är överkänslig (allergisk) mot någon
av !de produkter som nämns här, eller om du känner dig
osäker, fråga personal, hen hjälper dig med den
!
information
du behöver för att du skall känna dig trygg!
Tveka inte om att fråga!

169:-

Creamy pasta sauce with thyme and lemon. Along with sugar peas,
zucchini, green onions and baked tomatoes topped with Grana Padana
and green leaves.

95:-

Chocolate ice cream served with cherries, foam of elderflower and
baked oats
Med körsbärskompott, fläderskum, havrecrunch

Crema Catalana

85:-

