-FÖRRÄTTERPilgrimsmusslor
Pilgrimsmusslor med tomatsalsa, vitlöksbröd och aioli
169 kr
Blåmusslor
Som förrätt med vitlöksbröd och aioli 129 kr
Som huvudrätt med vitlöksbröd, pommes frites och aioli 209 kr

-KLASSIKERSommarsallad
Mixad sallad, tomat, gurka, paprika, sockerärtor, avokado och vinägrett serveras med ett valfritt protein:
kyckling, räkor, bacon eller serranoskinka
159 kr
Babaa’s Burger
Black Angus beef 200g i bröd med sallad, syltad rödlök och rökt chilimajonnäs
Extra tillbehör: husets pommes 35kr, ost 10kr, bacon 20kr
149 kr
Pulled Oumph Burger
Pulled Oumph! (sojabaserad protein) burgare.
Serveras med bröd, coleslaw, tomat, salladsblad och barbecuesås
149 kr
Kycklingbröstfilé
Majskycklingbröstfilé med valfri potatis. Serveras med valfri sås
189 kr
Fish’n’chips
Panerad fiskfilé, husets pommes frites och aioli
189 kr

-BABAA’S GRILLRÄTTEREntrecôte 250g/229 kr

300g/259 kr

400g/339 kr

Beef Steak 250g/229 kr

300g/259 kr

400g/339 kr

Oxfilé 250g/269 kr

300g/329 kr

Lammracks 350g/249 kr
Dagens Fisk 249 kr
Serveras med valfri potatis, sparris, morötter, kantareller och vitvinssås
Alla grillrätter serveras med bröd och dip
Är du allergisk? Tala om för personalen.

-TILLBEHÖRPotatis 35 kr

Hemmagjorda såser 25 kr

Övrigt 35 kr

Ugnsbakad småpotatis

Pepparsås

Grönsallad med vinägrett

Husets nya pommes frites
med vitlök

Bearnaisesås

Sötpotatis pommes frites

Rödvinssås

Potatisgratäng

Kryddsmör
Barbecuesås

Mixad svamp med haricots
verts
Lökringar
Coleslaw

-BARNMENY(endast för barn under 12 år)
Oxfilé
130 g oxfilé med valfri potatis och valfri sås
159 kr
Kycklingbröstfilé
Majskycklingbröstfilé med valfri potatis och grönsaksstavar som serveras med valfri sås
139 kr
Fish’n’chips
Panerad fiskfilé, husets pommes frites, aioli och grönsaksstavar
118 kr
Chicken Nuggets
Chicken nuggets med valfri potatis, aioli och grönsaksstavar
4 nuggets för 69 kr 6 nuggets för 89 kr

-DESSERTCrème Brûlée
Serveras med färska bär
79 kr
Chokladkaka
Serveras med färska bär
79 kr
Ostbricka
Tre slags ost med kex, fikon i cognac och färska bär
99 kr

Är du allergisk? Tala om för personalen.

