Dagens Middag

Drikkevarer
Milkshakes

30 kr.

Smoothies

30 kr.

Sodavand 0.25cl
Sodavand 1.5l
Cocio
Vand

22 kr.
35 kr.
20 kr.
15 kr.

Vælg mellem Jordbær eller Chokolade

Vælg mellem Jordbær/banan eller mango/ananas

Tirsdag - Fredag
Serveres fra kl. 17, til 75 kr.
Dagens middag laves fra bunden efter gode gamle
opskrifter. Vi prioritere altid at bruge de bedste og mest
lokale råvare.
Klippekort til dagens middag: 10 klip 650kr. (Spar 100 kroner)

Gælder alle dage

Burger menu
Valgfri burger
Lille pommes frites
Valgfri sodavand 0,25cl.

Kun 105 kr.

Kom glad hjem

Åbningstider
Mandag - Lukket
Tirsdag - torsdag 12-20.00
Fredag - søndag 12-20.30

Telefon: 6015-9382
Luneborgvej 73, 9382 Tylstrup
Email: Info@KomGladHjem.nu
www.KomGladHjem.NU

Burgere

Kvisthusets burger

75 kr.

Bøfsandwich

75 kr.

200g bøf, med ost, bacon, tomat, agurk, løg,
kinakål og burgerdressing.

200g bøf med ketchup, remoulade, hjemmelavet sovs,
og hjemmesyltet rødbeder og agurkesalat.

Flæskestegsburger

Serveres med rødkål, kinakål hjemmesyltet
agurkesalat og sprøde flæskesvær.

Kyllingeburger

Paneret kyllingebøf, med tomat, agurk, løg
kinakål og burgerdressing.

Vegetarburger

Paneret grøntsagsbøf, med tomat, agurk, løg,
kinakål og burgerdressing.

Steakburger

Langtidstegt oksefilet, med bacon, bearnaise, tomat,
hjemmesyltet rødløg og iceberg salat.
Smørres med mayo og hjemmelavet chili mayo.

BBQ Burger			

Pulled okse med kinakål, tomat, rødløg og coleslaw.

65 kr.
65 kr.
65 kr.
70 kr.
70 kr.

Pommes/Twister - Lille

25 kr.

Pommes/Twister - Stor

35 kr.

Snack Kurv 15 stk.

64 kr.

Gratværk

45 kr.

Inklusiv 2 almindelig dip eller 1 hjemmelavet dip.

Nuggets, chili cheese tops, løgringe, hotwings og
mozarella sticks.

Pommes frites med cheddarost og bacon.

Almindelig dip

2 kr.

Hjemmelavet dip/pesto

8 kr.

Ketchup, remoulade, pommes frites sauce, salat mayo

Chili mayo, hvidløgs mayo og remoulade

Stjerneskud

2 stk fiskefilet (vesterhavsrødspætter) på toast, rejer, laks,
asparges, æg, tomat, mayonnaise, skaldyrsdressing og
kaviar.

89 kr.

½ Grillkylling m. pommes 89 kr.
Serveres med hjemmelavet remoulade og agurkesalat.

Salater

Vælg mellem cremefraiche eller pesto dressing
Alle salater serveres med hjemmebagt brød

Kyllingesalat

65 kr.

Laksesalat

65 kr.

Blandet salat

55 kr.

Med dansk veldfærdskylling.

Herregårdsbøf

79 kr.

Spareribs

79 kr.

Fiskefilet m. pommes

69 kr.

Pølsemix

59 kr.

Kylling/bacon

Kyllingemix

69 kr.

Æg/rejer

60 kr.

Frikadelle

Serveres med pommes frites, ærter og bearnaise.

Pommes og Snacks

Inklusiv 2 almindelig dip eller 1 hjemmelavet dip.

Favoritter

Lavet af okse, serveres med coleslaw og pommes frites.

2 stk fiskefilet (vesterhavsrødspætter) med hjemmelavet
remoulade.

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

Pommes frites, med velfærdskylling, rå løg,
iceberg salat og cremefraiche dressing.

3 stk. Håndmadder

Uspecificeret håndmadder efter køkkenets valg, frem til
kl.16, eller efter aftale.

		Ekstra

Glutenfri burger brød		8
Bøf, fisk og kød		
Børne bøf og fisk
Børne nuggets og frikadelle

kr.
20 kr.
10 kr.
5 kr.

Serveres med varmrøget laks.

Vegetar salat.

Sandwich

Alle sandwich smørres med salatmayonaise

Med dansk velfærdskylling, salat, tomat, løg, agurk
og karry/mango dressing.

Salat, tomat og agurk.

65 kr.
59 kr.
59 kr.

Salat, rødkål og hjemmesyltet agurkesalat.

Børne Menuer

Børneportion egnet til 0-7 årige

Børnefisk m. pommes
Børneburger m. pommes
Børnenuggets m. pommes
Frikadeller m. pommes

49 kr.
49 kr.
49 kr.
49 kr.

