Lunch meny
SERVERAS

11:00–14:00

Bröd, sallad, kaffe och kaka på maten ingår givetvis i alla rätter
All lunch dishes includes salad, bread and coffee

Fläskfilé���������������������� 145 kr

Räkmacka������������������ 145 kr

med bearnaise, pommes frites
och bakad tomat (LF,GF)
Pork tenderloin with sauce bearnaise,
french fries and baked tomato

med räkor, ägg och majonnäs (LF)
Open sandwich with prawns,
egg and mayonnoise

Halloumisallad���������� 149 kr

Biff Minute�����������������195 kr

med citronette, granatäppelkärnor
och rostad pistgenötter (GF)
Salad with halloumi cheese, pistachios,
pomegranate and citronette

Caesarsallad/kyckling� 138 kr
med kycklingspett, bacon och krutonger
Caesar salad with chicken skewer and
bacon

Caesarsallad/räkor������165 kr
med räkor, picklad fänkål, kokt ägg
och krutonger
Caesar salad with prawns, egg
and pickled fenne

Rolf de Marés fiskoch skaldjursgryta

146 kr

med räkor, saffran, krutonger och aioli
Creamy saffron flavoured fish stew with
prawns, aioli and croutons

Halstrad lax���������������� 145 kr
med örtagårdscréme, sockerärtssallad,
picklad fänkål och rostad mandel
(LF,GF)
Seard salmon with herb emulusion sauce,
sugerpea salad, pickled fennel,
biold potatoes and roasted almonds

Raggmunkar

138 kr

med stekt rimmat fläsk
och rårörda lingon
Potato pancakes with fried salted
pork and lingonberries

Kulturrabatt!
Vi ger 10 % på
hela notan mot
uppvisande av en
entrébiljett från
ett museum, en
teater, konsert etc
Gäller hela dagen
alla dagar i veckan
(En biljett ger 10 % i
rabatt för en person,
giltig samma dag som
evenemanget eller entrén
ägt eller ska äga rum och
går inte att kombinera med
andra erbjudanden)

Take away
10 % på allt

med Café de Paris, pommes frites
och tomatsallad (LF,GF)
Minute steak with Café de Paris, tomato
salad and french fries

ALLT I ETT!

RÄKMACKA
OCH ETT
GLAS VIN
– 198 KR –
Dryck
Kolsyrat vatten

Tidig lunch!
10 % på all mat
mellan 11.00-11.30

Vänligen meddela oss om
du har allergier.
Please let us know if you
have any allergies.

Bistro

ÖPPET TILL 22:00

(FILTRERAT)���15

Filtered carbonated water

Mikkeller alkoholfri öl
non alchol beer

��42

kr
kr

Juice äpple/apelsin��������34 kr
Coca Cola, Fanta, Sprite��38 kr
Champagne������������ 105 kr/glas
Husets Cava����������� 68 kr/glas
Irish coffee (4 CL)�����������89 kr
Husets vita/röda���� 89 kr/glas
Norrlands Guld��������������68 kr
A Ship Full of IPA����������78 kr
Krušovice��������������������78 kr
Beavertown Gamma Ray APA��89 kr

Vincafé
www.bistrorolf.net / info@bistrorolf.net / 08-51 10 47 98
Gilla oss gärna på facebook och Instagram

Öl & Cider

Bubbel

Beer & Cider
Öl på kran/Drafts

Sparkling wine



Norrlands Guld (40 CL)����������������������� 68
Krušovice (40 CL)����������������������������� 78
Beavertown Gamma Ray APA (40 CL)����������� 89
A Ship Full of IPA (40 CL)������������������� 78

kr
kr
kr
kr

Flaska/bottle
Zubr Premium lager (50 CL)����������������� 72 kr
Mariestads (50 CL)��������������������������� 78 kr
Strongbow äpple (TORR) (33 CL)���������������� 72 kr
Briska päron (HALVSÖT) (33 CL)����������������� 69 kr
Se vår separata öllista för fler härliga öl

12 CL / FLASKA

Husets Champagne�������������������� 105/625 kr
Louis Massing Brut Réserve

(FRA)

Husets Cava���������������������������� 68/348 kr
Ramiro II brut nature

(ESP)

Vitt vin
White wine



18 CL / FLASKA

Tina Pfaffmann����������������� 118/590 kr(1l)
Riesling

(DE)

Réserve De Marande������������������ 112/448 kr
Sauvignon Blanc

(FRA)

La Strada������������������������������ 98/392 kr
Chardonnay

(ITA)

Husets vita / Vin de table����������� 89/356 kr
Macabeo

(ESP)

Stockwerk����������������������������� 124/496 kr
Grüner Veltliner

(AT)

Rött vin
Red wine



18 CL / FLASKA

Dark Horse���������������������������� 118/472 kr
Cabernet Sauvignon

Alkoholfritt

(US)

Les Grands Arbres Rouge������������ 108/432 kr
Grenache

(FRA)

Non alcohol

Husets röda / Vin de table����������� 89/356 kr
Kolsyrat vatten

(FILTRERAT)����������� 24

kr

Coca Cola, Coca Cola Zero,
Sprite, Fanta

(33 CL)����������������� 38

kr

Mikkeller Drink´in the sun APA�� 48 kr
To Øl Implosion APA.............. 48 kr
Wisby alkoholfri Lager.......... 48 kr
Lervig No Worries IPA............ 48 kr
Briska fläder

(33 CL)����������������� 45

kr

Juice��������������������������������� 36 kr
Alkoholfritt vin Vitt/Rött...... 52 kr
Alkoholfri Cava................. 52 kr

Tempranillo

(ESP)

Vegneti Repetto���������������������� 115/460 kr
Pimonte

(ITA)

Petit maison rouge������������������� 98/392 kr
Grenache-Syrah

(FRA)

Rosé
Rosé wine

Petit maison rosé��������������������� 92/368 kr
Grenache-Cinsault

(FRA)

Följ oss gärna på facebook och Instagram
@bistro_rolf_de_mare

