Dagens Middag

Drikkevarer
Kaffe
Caffe latte
Iskaffe
Varm kakao
Milkshakes
Smoothies
Hjemmelavet saft
Sodavand 0.25cl
Sodavand 1.5l
Mælk
Cocio
Vand

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

10 kr.
25 kr.
25 kr.
25 kr.
25 kr.
25 kr.
15 kr.
20 kr.
35 kr.
15 kr.
20 kr.
15 kr.

Biksemad

Ugens pasta

Dagens Gris

Dagens Gris Vol II

Helstegt oksefilet m. bearnaise og pommes
Lørdags kylling
Kvisthusgryden

Klippekort til dagens middag: 10 klip 600kr. 5 klip 300kr
OBS! Klippekortet kan ikke benyttes om fredagen.

Klippekort til smoothie/shake/latte:
10 klip 200kr 5 klip 100kr.

Kom glad hjem

Åbningstider: 11:00-20:30
Alle ugens dage

Telefon: 6015-9382
Luneborgvej 73, 9382 Tylstrup
Email: kvisthuset-grill@outlook.dk
www.KomGladHjem.NU

Burgere
Kvisthusets burger
200g bøf, ost, bacon tomat, agurk, løg,
kinakål og burgerdressing

Salater

64 kr.

Bøfsandwich

64 kr.

Flæskestegsburger

64 kr.

Kyllingeburger

64 kr.

200g bøf med hjemmelavet sovs,syltede rødbeder og
agurkesalat

Serveres med hjemmelavet
agurkesalat og flæskesvær

Kyllingebøf, tomat agurk, løg
kinakål og burgerdressing

Sloppy Joe

Burger med hjemmelavet kødsovs og
chilimayo, servers med coleslaw

Vegetarburger

Grøntsagsfad, tomat, agurk, løg,
kinakål og burgerdressing.

Steakburger

Langtidstegt oksefillet, bacon, bearnaisesauce,
hjemmesyltet rødløg. Serveres med iceberg salat og
tomat. Smøres med hjemmelavet chilimayo

64 kr.
64 kr.
69 kr.

Pommes/Twister - Lille

20 kr.

Pommes/Twister - Stor

35 kr.

Inklusiv 2 almindelig dip eller 1 hjemmelavet dip

Almindelig dip

4 kr.

Hjemmelavet dip

7 kr.

Ketchup, remoulade, pommes frites sauce, salat mayo
eller cremefraiche

Chili mayo, hvidløgs mayo og remoulade

Kyllingesalat

54 kr.

Laksesalat

54 kr.

Kerne salat

54 kr.

Med ægte velfærdskylling fra Rokkedahl

Serveres med varmrøget laks

Vegetar salat

Sandwich

Favoritter
Fiskefilet m. pommes
2 stk fiskefilet med hjemmelavet remoulade
kan også fås på rugbrød

Stjerneskud

2 stk fiskefilet på toast, rejer, laks, asparges, æg, tomat,
mayonnaise, skaldyrsdressing og kaviar

Alle sandwich indeholder salatmayo, tomat, agurk og løg

64 kr.
79 kr.

Kylling/bacon

54 kr.

Laks

54 kr.

Med ægte velfærdskylling fra Rokkedahl

Smøres med hjemmelavet laksemousse

½ Grillkylling m.pommes 79 kr.
Velfærdskylling fra Rokkedahl, serveres med
ketchup, hjemmelavet remoulade og agurkesalat

Pommes og dip
Inklusiv 2 almindelig dip eller 1 hjemmelavet dip

Vælg mellem cremefraiche eller pesto dressing
Alle salater serveres med brød

Pølsemix

64 kr.

Kyllingemix

64 kr.

3 stk. Håndmadder

55 kr.

Snack Kurv

64 kr.

Pommes med pølser, ristet løg, rå løg,
karry ketchup og hjemmelavet agurkesalat

Pommes, velfærdskylling, rå løg,
iceberg og creme fraiche dressing

Uspecificeret håndmadder efter køkkenets valg
Frem til klokken 16.00
(Ved større ordre, kontakt os)

3 stk nuggets, 3 stk chili cheese,3 stk hot wings,
3 stk løgringe og 3 stk mozarella stick

Børne Menuer

Børneportion egnet til 0-7 årige

Børnefisk m. pommes
Børneburger m. pommes
Børne Joe m. pommes
Børnenuggets m. pommes
Spaghetti m. kødsovs
Frikadeller m. pommes

45 kr.
45 kr.
45 kr.
45 kr.
45 kr.
45 kr.

