LUNCHMENY
Serveras mellan 11:00-15:00
Beställ alltid din lunch framme i kassan.
Till alla luncher ingår kaffe/te, bröd & kaka,
det finner du nere vid bistron.

Focaccia

Grillad Italiensk smörgås med olika fyllningar.
Välj bland:
Vegetarisk med creme bonjour,chevre,
mozzarella, rödlök & färsk tomat.
Kyckling med creme bonjour med smak av
soltorkad tomat, mozzarella & färsk tomat.
Lufttorkad skinka med creme bonjour,
pesto & färsk tomat.

89:-

Vi serverar alltid vår grundsallad med gurka, tomat,
fetaost, tranbär och toppar sedan den med svensk
kyckling, varmrökt lax eller handskalade räkor.
Kyckling
92:Handskalade räkor
105:Varmrökt lax
105:89:-

Vi serverar alltid våra färska potatisar
tillsammans med en god röra. Vi erbjuder alltid två
olika sorters röror tillsammans med en sidesallad.

Couscous

Vår goda couscoussallad innehåller bl.a. linser,
paprika, broccoli och annat smått och gott.
Den serveras varm med varmrökt lax,
svensk kyckling eller veganska tzayspett.

89:-

Krämig potatissallad som innehåller rädisor
& sockerärtor, serveras med fläskfilé eller varmrökt lax.

Sallad

Går att få glutenfri.

Bakad potatis

Potatissallad

89:-

Wrap

89:-

Vi har två olika varianter på våra wraps. Den
ena erbjuder vi med kyckling & tacosmak, den andra
erbjuder vi med gyroskött, grönsaker & kebabsås.
Går att få glutenfri.

För de mindre

Pannkakor,
2 st/portion med sylt & grädde.
Pasta & köttbullar.

Unna dig en god efterrätt

40:40:59:

Våra amerikanska pannkakor serveras med grädde, färska jordgubbar & sirap.
Perfekt en sommardag.

Veckans lunch
Varje vecka har vi en ny maträtt som vår personal har valt ut själva.
Håll utkik i butiken för att se vad som gäller denna vecka.

@StigsPelikanen
Facebook Stigs Pelikanen Café och Bistro
Kika gärna in på vår hemsida för att
läsa mer om vår historia i företaget
Följ oss på

och mer om vårt sortiment.
Stigs Pelikanen Café & Bistro
Storgatan 32
0370-140 50
pelikanen@dittcafe.se
www.dittcafe.se

Glöm inte
vår kundklubb
SMS:a ”ON PEL”
Till
71770

BISTROMENY
Serveras varje dag från 15.00
Bröd ingår till maten.

Tapastallrik

89:-

Njut av tapastallriken själv eller dela den med någon
du tycker om. Den serveras med sweet chili drops,
marinerad kronärtskocka, vårt egenbakade surdegsbröd
samt lika charkturer.
Går att få laktos- och glutenfri.

Fläskfilétoast

119:-

Med vårt egenbakade surdegsbröd bildar vi
en underbar kombination med fläskfilé, bearnaise
och sallad till en välsmakande toast. Vi serverar
den med rotfruktschips och extra bearnaise.
Mums!
Går att få laktos- och glutenfri.

Quesadilla

109:-

Lyxräkmacka

179:-

Ett tortillabröd fyllt med cremé bonjour, sweet chilisås,
svensk kyckling samt mozzarella & tomat.

Tarte flambée

En stenugnsbakad botten som är struken med
crème fraiche & kesellasås, gul lök, mozzarella &
cheddarost och sedan toppingen som önskas nedan.
Pomamore är en soltorkad tomat inlagd i olja & kryddor.

Espana – lufttorkad skinka, honung,
ruccola & pomamore.
Chevré – chevré, päron, honung,
valnötter, ruccola & pomamore.
Smögen – handskalade räkor,
gräddfil, rödlök & ruccola.
Fläskfilé – bearnaise, fläskfilé,
ruccola & pomamore.

139:149:169:159:-

Focaccia

Grillad Italiensk smörgås med olika fyllningar.
Välj bland:
Vegetarisk med creme bonjour,chevre,
mozzarella, rödlök & färsk tomat.
Kyckling med creme bonjour med smak av
soltorkad tomat, mozzarella & färsk tomat.
Lufttorkad skinka med creme bonjour,
pesto & färsk tomat.

99:-

Går att få glutenfri.

Ceasarsallad

149:-

En klassisk sallad som vi valt göra med egen
touch. Vi rostar vår lufttorkade skinka som
sedan krossas i ceasarsalladen tillsammans med
parmesanost. Toppas sedan med brödkrutonger
från vårt eget focaccia bröd.
Serveras med svensk kyckling & dressing
Går att få laktos- och glutenfri.

Dryckesmeny
Mariestad 50 cl
Eriksberg 50 cl
Höga kusten 50 cl
Råå IPA
Råå lager
San Miguel
Somersby päron
Somersby sparkling rosé
Somersby fläder lime
Somersby äpple NON alco
Alkoholfri öl

79:85:65:89:82:67:79:79:79:49:39:-

Sommaren nykomling

Pasta med musslor
Vår färska pasta serveras med vinkokta musslor i en god sås med schalottenlök.
Personalens nya favorit hittar ni här. Serveras tillsammans med ett grillat surdegsbröd.

Veckans bistro
Varje vecka har vi en ny maträtt som vår personal har valt ut själva.
Håll utkik i butiken för att se vad som gäller denna vecka.

169:-

