SMÁRÉTTIR
1. Súpa dagsins 1.580kr
með nýbökuðu brauði
2. Sjávarréttasúpa 2.100kr
Leturhumar, tígrisrækjur, heitreykt bleikja, laukur og kókosmjólk
3. Krúsar Nachos 1.980kr
Stökkar maísflögur, bræddur ostur, guacamole, pico de gallo, sýrður rjómi,
salsa- og ostasósa
Bættu við kjúklingi, nautahakki eða beikoni fyrir aðeins 430kr
4. Bruschetta með tómat 1.480kr
Grillað hvítlauksbrauð, tómatar, laukur, basil, parmesan og klettasalat
Auka parmaskinka 430kr
5. Djúpsteiktur Bóndabrie 1.990kr
Brie ostur, rifsberjahlaup, sæt chillisósa, parmesan og grillað brauð
8. Ostafylltar brauðstangir 1.750kr
Hvítlaukssósa og pizzasósa

SALAT
10. Krúsar Kjúklingasalat 2.560kr
Blandað salat, steiktur kjúklingur, beikon, tómatar, rauðlaukur,
kasjúhnetur, parmesan, hvítlaukssósa, balsamic gljái og hvítlauksbrauð
11. Andasalat 2.760kr
Blandað salat, andalæri, pikklaður rauðlaukur, salthnetur, sinnepsfræ,
reykt paprika, appelsínu vinagrette og hvítlauksbrauð
12. Mexíkósalat 2.600kr
Blandað salat, kjúklingur, lime og chillisósa, rauðlaukur, tómatar,
jalapeno, fetaostur, sýrður rjómi, guacamole, stökkar maisflögur
13. Bleikjusalat 2.590kr
Blandað salat, heitreykt bleikja, feta ostakrem, pikklaður rauðlaukur,
blandaðar hnetur og chilli- lime dressing

PASTA
20. Chicken Alfredo 2.740kr
Kjúklingur, sveppir, hvítlaukur, rjómalöguð Alfredo sósa og hvítlauksbrauð
21. Skelfiskpasta 3.390kr
Tígrisrækjur, leturhumar, heitreykt bleikja, sveppir, laukur og
hvítlauksbrauð
22. Grænmetislasagna “vegan” 2.950kr
Tómatbygg, grænmeti, vegan parmesan,salat, basilolía og hvítlauksbrauð

PIZZUR
50. Margarita 1.990kr

Sósa, ostur, oregano
51. Viva Hawaii 2.290kr
Sósa, ostur, skinka, ananas og oregano
52. Kjúklingapizza 2.950kr
Sósa, ostur, kjúklingur, beikon, jalapeno, hvítlaukur og BBQ
53. Andapizza 3.170kr
Sósa, ostur, hægelduð önd, sveppir, hnetur, pikklaður rauðlaukur,
klettasalat, oregano og trufflumayo
54. Diablo 2.490kr
Sósa, ostur, pepperoni, jalapeno og kapers
55. Humarpizza 3.220kr
Sósa, ostur, leturhumar, klettasalat og hvítlaukssósa
56. Say cheese 2.950kr
Sósa, ostur, djúpsteiktur brie, gráðaostur, rjómaostur, parmesan,
piparostur og rifsberjasulta
57. Selfyssingur 3.450kr
Sósa, ostur, nautalundir, franskar kartöflur og bérnaisesósa
58. Parma Ruccola 3.100kr
Sósa, ostur, hráskinka, klettasalat og parmesan
59. Verona 2.850kr
Sósa, ostur, pepperoni, beikon, sveppir, rjómaostur og oregano
60. Eyjafjallajökull 2.850kr
Sósa, ostur, nautahakk, nachos, rjómaostur, salsasósa, paprika og jalapeno
61. Verdure ”vegan” 2.750kr
Sósa, veganostur, tómatar, rauðlaukur, ólífur, paprika, hvítlaukur,
kasjúhnetur og oregano
62. Hvítlauksbrauð 1.890kr
Ostur og hvítlaukssmjör
63. Bandiera 2.880kr
Sósa, ostur, tómatar, ferskur mozzarella og basilolía
64. Vestmannaeyingur 2.200kr
BBQ sósa, ostur, beikon, hvítlaukssósa til að dýfa í
65. Hálfmáni með skinku 2.550kr
Sósa, ostur, skinka, sveppir og oregano
66. Hálfmáni með pepperoni 2.550kr
Sósa, ostur, pepperoni og ferskur chili
67. Pylsuparty 2.800kr
Sósa, ostur, bratwurst pylsa, beikon, laukur og ferskur chili

BORGARAR
30. Ostborgari 2.100kr

Ostur, kál, tómatar,rauðlaukur, og sérlöguð krúsarsósa
31. Hnakkaborgari 2.480kr
Ostur, smjörsteiktir sveppir og laukur, beikon, kál, tómatar, rauðlaukur og
béarnaisesósa
32. Kaffi Krúsarborgari 2.420kr
Piparostur, smjörsteiktir sveppir og laukur, kál tómatar og rauðlaukur, BBQ
og krúsarsósa
33. Gráðaostaborgari 2.420kr
Gráðaostur, kál, tómatar, rauðlaukur, mangó- jalapenomayo og guacamole
35. Kjúklingaborgari 2.880kr
Kjúklingabringa í stökkum kryddhjúp, mangó- kóriandersósa, kál, tómatar,
rauðlaukur og chilimayo
36. Turnborgari 2.850kr
Djúpsteiktur brie, beikon, kál, rauðlaukur, hvítlaukssósa og chilimayo
37. Cajun borgari 2.400kr
Beikon, BBQ, ostur, kál, tómatar, rauðlaukur og piparrótarmayo

Franskar og kokteilsósa fylgja með öllum borgurum.
Þú getur valið salat í staðin fyrir franskar.
Þú getur skipt frönskum út fyrir sætar franskar fyrir 250kr.
Allir borgarar okkar innihalda 140g af gæða nautakjöti.

AÐALRÉTTIR
40. Djúpsteiktur þorskur í orly 2.900
Þorskur i orly, béarnaise sósa, chilimayo, parmesan, franskar og salat
41. Fiskur dagsins 3.950kr
Spyrjið þjóninn
42. Saltaður þorskur 3.490kr
Fíkju- og gúrkuhjúp, smælki, grænmeti og noisette
43. Lambaskanki 4.100kr
Smælki, rótargrænmeti, rauðvínssósa og gremolata

