SNACKS TO SHARE
Guacamole

MAIN COURSE

Mix mash & enjoy 175:-

TO SHARE: Super Asado

Chips med löjrom

”Cuts of the day”
Chimichurri, kryddsmör, grillade primörer,
chilipicklad gurka, sallad.
Min 2 person 295:-/ person. -12år 195:-

Hemgjorda potatischips med löjrom från
Kalix gräddfil, rödlök, dill 195:-

Charkbricka

Utvalda charkuterier som serveras med
ost, och marmelad 175:-

STARTERS
Löjrom

Serveras på råraka med klassiska
tillbehör 185:-

Grillad spetskål

Svamp, västerbottensost, grillad lök och
Karl-Johanmajonnäs 135:-

Grillade rödräkor

Gurksalsa med chili & koriander och
srirachamajonnäs 165:-

Klassisk råbiff

Lök, grillade kaprisbär, dijon, pepparot
och äggula 155:-

(Gäller ej fredagar då vi serverar Family Grill & BBQ buffén)

FRÅN VÅR GRILL SOM DU VILL
(På fredagar ersätts ”från vår grill….” av Family Grill & BBQ buffén)

FRÅN VÅR GRILL
SOM VI VILL
Majskyckling 235:-

Serveras med fräsch Italiensk
brödsallad: Paprika, oliver,
surdegskrutonger, ruccola, tomat,
gurka, kapris, vitlök, sardell
Grillad Citron.

OXFILÈ …………………….295:FLAPSTEAK ………………215:KALVENTRECÔTE ………265:-

Röding 255:-

Serveras med rödvinssås, bearnaisesås,

Grillad Portabello 215:-

Välj mellan:
pommes frites, rostade rotfrukter, tomat &
löksallad eller sötpotatispommes.
X-tra sideorder 30:-/st

HALSTERS BURGARE

180 gram högrevsfärs, prästost, bacon,
lök, sallad tryffelmajonnäs, pommes.
Fänkål & rödkåls slaw. 185:-

VEGANBURGARE

Bröd Lök, kantarell, ost, sallad,
sötpotatispommes, svartpeppar&
chilidressing 175:-

Med grillad zucchini och
gräslökssmör, rostade rotfrukter
Chimichurri, rostad blomkålspuré
och het fänkålssallad

TEMAKVÄLLAR

Förutom ordinarie meny serveras:

Onsdagar: Fondue

Fondue. Grytan står på bordet och
du tillagar själv din oxfilé i den
varma buljongen. Varma och kalla
tillbehör, potatisgratäng och såser.
345:-. -12år 195:-

Fredagar:
Family grill & BBQ

Fredagar på Halster kan du välja
Kläppens populära FG&B.
En buffé med Oxfilé, Flapsteak,
Entrecôte, fläskfilé, korvar,
grönsaker, såser, gratäng, sallad m.m.
Pris /person 325:Barn 16:-/år t.o.m 12 år.

KIDS
Vitlöksbröd 40:Oxfilé, bearnaise, pommes 145:-

Kycklingfilé, rödvinssås, sötpotatis 135:Hamburgare (naturell) & pommes 90:Fish´n chips 90:Köttbullar gräddsås kokt potatis 90:-

Vår egna glass 2 kulor m. chokladsås 55:Dubbel portion? Ta priset x2…

AFTER
Rabarberpannacotta

Med havreflarn och färska bär 125:-

Creme brulé

Med halsters egna vaniljglass och
björnbär 125:-

Grillad ananas

med chili & honung med rostade
kokosflingor och granatäpple 125:-

Brownie

hemmagjord kolasås, glass &
färska bär 125:TO SHARE:

Unbelievable Banana split

Grillad banan, glass, sorbet, maräng,
bananchips, choklad
Min. 2 pers. 90:-/pers

