Boulevard BISTRO
SALLADS OCH HUVUDRÄTTER:
RÖKT LAXSALLAD (L,G*).......................................12,90
- rökt lax, sallad, gurka, rucola, örtölja, krutonger,
fröblandning, smetana-lökmajonnäs och ägg
GRILLAD BROILERSALLAD (L,G*)……………….. 12,90
-grillad broiler, sallad, gurka, rucola, örtölja,
krutonger, fröblandning, grillad ananas och
vitlöksmajonnäs
GRILLAD HALLOUMI SALLAD (L,G*).................... 12,90
-grillad halloumi, sallad, gurka, rucola, örtolja,
krutonger, fröblandning och grillad ananas
SALLAD MED KARAMELLISERAD KASSLER (L,G*)12,90
-karamelliserad kassler, sallad, gurka, rucola,
örtolja, krutonger, fröblandning och Wästerbotten
majonnäs
HUSETS RÖKTA LAX (L,G*)……………………….…16,90
-rökt lax 180g, smetana, lök, majonnäs, ättiks
grönsaker och Wästerbotten ostpotatis
KARAMELLISERAD GRIS (L,G)...............................15,90
- kassler 250g, lökringar,Wästerbotten majonnäs,
ättiks grönsaker och batatfranskisar
KYCKLING MED ÖRTER (G)……..….....................15,90
- broiler bröstfile 160g, bearnaisesås, ättiks
grönsaker, sallad och plankpotatis
LIMOUSIN YTTREFILE (L,G)……..............................18,90
- limousine nöt yttre file 180g, portvinsås,
kryddsmör, ättiks grönsaker, sallad och
Wästerbotten ostpotatis

PIZZOR:
PEPPERONI (L,G*)……………………………………………..8,50
BACON (L,G*)………………………………………………....8,50
SKINKA-TONFISK (L,G*)………………………………….…...8,50
SKINKA-FÄRSK ANANAS-BLÅMÖGELOST (L,G*)...............8,50
KEBAB-LÖK-JALAPENO (L,G*)…………………………..….8,50
AMERICAN CHEESE STEAK (L,G* …………………….…...10,90
-nöt sidfläsk, lök, champinjon, cheddar sås
PULLED CHICKEN (L,G*) ……………………………………10,90
-rivad kyckling, blåmögelost, färsk ananas, sallad och
vitlök majonnäs
KARAMELLISERAD GRIS (L,G*) ……………………………10,90
-karamelliserad kassler, lök, paprika, rucola, nachos och
majonnäs
VEGAN (M,G*) ………………………………………….…..10,90
-vegan ost, champinjon, oliv, lök, sallad och örtölja
CARBONARA (G*) …………………………………….…....10,90
-smetana, bacon, lök och champinjon
FANTASIA PIZZA MED TVÅ FYLLINGAR (L,G*) …………....8,50
FANTASIA PIZZA MED FYRA FYLLINGAR (L,G*) …….…...10,90
FYLLINGSALTERNATIVS: skinka, ananas, kebab, pepperoni,
nöt sidfläsk, tonfisk, champinjon, räkor, jalapeno, rödlök,
paprika, oliv, Auraost, rucola, fetaost, bearnaisesås,
cheddarsås, corn nacho, salad, och vitlök
MAJONNÄSER: Wästerbotten ostmajonnäs, smetana lök
majonnäs, vitlöksmajonnäs, rökt paprikamajonnäs och
majonnäs
EXTRA FYLLNING…………………………………………........1,00
BARNMENY:
KYCKLINGNUGGETS OCH POMMES FRITES (L).................6,50
KNACKKORV OCH POMMES FRITES (M,G).......................6,50
RÖKT LAX OCH POTATISMUS (L,G)....................................6,50

HUSETS KEBAB TALLRIK (L,G*)................................11,90
-skivad kebab, jalapeno, saltgurka, kebabsås,
ättiks grönsaker, salad, Wästerbotten majonnäs
och plankpotatis

Barnportionerna serveras med gurka, tomat, sallad och
majonnäsdipp

M=MJÖLKFRI L=LAKTOSFRI G=GLUTENFRI G*= PÅ
BEGÄRAN, KAN TILLREDAS SOM GLUTENFRI MED SMÅ
FÖRÄNDRINGAR

HUSETS EFTERRÄTT …………………………………………….5,90
-fråga servitören om dagens efterrätt

Tilläggsinformation om portionerna samt om råvaror som
kan orsaka allergier och intoleranser fås av personalen.

EN BOLL GLASS MED SÅS (L,G)……………………………..3,50

EFTERRÄTTER:
GRILLAD ANANAS (L,G)……………………….....................5,90
-lönnsirap och vaniljglass.

Glass alternativs: vanilj (L,G), chocklad (L,G) eller smultron
(L,G)
Sås alternativs: chockolad, karamell eller smultron

