
Bistro

Vincafé

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

Lunch meny
S E R V E R A S  1 1 : 0 0 – 1 4 : 0 0

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)

Smörrebröd ���������������� 118 kr
med räkor, ägg och majonnäs
Open danish sandwich with prawns,  
egg and mayonnoise

Halloumisallad �����������145 kr 
med citronette, granatäppelkärnor  
och rostad pistgenötter
Salad with halloumi cheese, pistachios, 
pomegranate and citronette

Caesarsallad/kyckling �135 kr
med kycklingspett, bacon och krutonger
Caesar salad with chicken skewer and 
bacon

Caesarsallad/räkor ������155 kr
med räkor, picklad fänkål, kokt ägg 
och krutonger
Caesar salad with prawns, egg 
and pickled fennel

Öppen Lasagne (veg) ����� 136 kr
med vitvinskokta skockor, tomatsky,
rostade pinjenötter och parmesan
Open lasagna with artichokes, fresh 
tomato sauce pinenuts and parmesan

Rolf de Marés fisk- 
och skaldjursgryta 139 kr 
med räkor, saffran,  
krutonger och aioli
Creamy saffron flavoured fish stew with 
prawns, mussels, aioli and croutons

Fläskfilé (180g) ��������������135 kr
med pommes frites, bearnaise, bakad
tomat och friterade haricots verts
Pork tenderloin with sauce bearnaise, 
french fries, baked tomato and deep 
fried green beans

Oxfilé (150g) ������������������ 175 kr
med chipotlecréme, chimichurri
och friterad färskpotatis
Tenderloin with chipotle emulusion,
chimichurri and deep fried new potatoes

Dagens tips
SE BIFOGAD MENY

Vänligen meddela oss om 
du har allergier�

Please let us know if you 
have any allergies.

Tidig lunch!
 10 % på all mat  

mellan 11�00-11�30

Take away
 20 % på allt

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

Dryckes tips
Kolsyrat vatten (FILTRERAT) ���15 kr
Filtered carbonated water

Mikkeller alkoholfri öl  ��38 kr
non alchol beer

Juice äpple/apelsin ��������28 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 ���� 75 kr/glas
Norrlands Guld ��������������49 kr

E T T  GL AS  CAVA
68 KR


