FÖRRÄTT - AVHÄMTNING
Toast Skagen 80 G 84 kr
Klassisk skagenröra serveras på smörstekt rustik bröd, toppas med löjrom, citron & dill. (L,G,Ä)
Vitlöksbröd 50 kr
Parmesan garnerat vitlöksbröd med tzatziki. (L,G)
Chili Gambas ”Pil-Pil” 84 kr
Heta gambasräkor i chili och vitlöksolja, med lime creme samt vitlökstoast. (L,G,Ä)
Löjrom ”Russian” style 84 kr
Löjrom, blinier, smetana, vodkapicklad lök, dill och citron. (L,G,Ä)
Crispy corn 59 kr
Grillade majscobbets rullade i aioli, chili och parmesan. (Ä)
Croquetas fritas 67 kr
Kroketter med getost, serveras med machesallad, rödbets -och fikonmarmelad samt rostade
valnötter. (L,N,G,Ä)

SHARING FAT
Avenyn´s Snackskorg (L,G,Ä) 2 eller 4 pers
140 kr
271 kr
Mozarellasticks, chili cheese, lökringar, kycklingvingar, gurkstavar, morotstavar, avokado-dip,
husets dip och aioli - dip
Plock Tallrik (L,G,Ä) minst 2 pers
pp 186 kr
total pris 372 kr
Charkuterier och ostar med sommarfrukter, inläggningar och "dipper". Vitlöksbröd och
pommes samt kyckling och fläskfiléspett
Avenyn's Grillbricka (G,Ä) minst 2 pers
pp 237 kr
total pris 474 kr
Frosseri från grillen, fläskfilé, tenderstrip, tonfisk och kalventrecote. Lamm och kycklingspett,
"dipper", grillade sommargrönsaker och vitlöksbröd

Avenyn Katrineholm
Fredsgatan 43, 64131 Katrineholm Tel: 0150-142 62

avenynkatrineholm.se
Meny utskriven från www.gastrogate.com

SALLADER / BOWLS
Kolgrillad Halloumi (L) 118 kr
Matig sallad med bulgur, sojabönor, mango, avokado chili och krispiga salladsskott
Grillad Tonfisk 135 kr
Matig sallad med bulgur, sojabönor, mango, avokado chili och krispiga salladsskott
Grillade Tigerräkor 135 kr
Chilimarinerade tigerräkor serveras med matig sallad med bulgur, sojabönor, mango, avokado
chili och krispiga salladsskott
Kolgrillad Kycklingfilé 118 kr
Matig sallad med bulgur, sojabönor, mango, avokado chili och krispiga salladsskott

GRILLSPETT - AVHÄMTNING
Kycklingfilé på spett 135 kr
Serveras med sallad & tzatziki. (L)
Vegetarisk mix 144 kr
Grönsaksspett, halloumi & dolmades. (L)
Fläskfilé på spett 152 kr
Serveras med sallad & tzatziki. (L)
Lamm på spett 161 kr
Serveras med sallad & tzatziki. (L)
Mix på spett 152 kr
Mixa mellan två olika spett från ovan. Serveras med sallad & tzatziki. (L)
Extra spett 47 kr
Välj mellan:
Klyftpotatis, bulgur, husets mixsallad eller pommes frites
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À LA CARTE - AVHÄMTNING
Samosa 127 kr
Krispig samosa med bön- tomatsallad och "chilimajo" (G)
Filé Oscar 152 kr
Grillad fläskfilé med färsk sparris, räkor, grilltomat & bearnaisesås. (Ä)
Klassik Pepparstek 220 kr
Grillad oxfilé, pepparsås med tre sorters peppar, färsk sparris & grillad tomat. (L)
Oxfilé på planka 237 kr
Baconlindad sparris, grillad oxfilé, tomat & bearnaisesås. (Ä,L)
Fläskfilé på planka 161 kr
Baconlindad sparris, grillad fläskfilé, tomat & bearnaisesås. (Ä,L)
Filé Mignon black & white 186 kr
Grillad oxfilé & fläskfilé, grilltomat, färsk sparris, bearnaisesås & rödvinssås. (Ä)
Grillad kalventrecote 169 kr
Serveras med ljummen tomatsallad, oliver samt tryffelmajonnäs. (Ä)
Grillad laxfilé 183 kr
Kolgrillad lax, citron & dill med heta räkor. (L)
Grillad Tenderstrip 161 kr
Kolgrillad svensk bogbladfilé med sommargrönsaker och chilibearnaisesås (Ä)
Välj mellan:
Klyftpotatis, husets mixsallad eller pommes frites (sötpotatis pommes + 35 kr)
Valfri extra sås / röra:
Pepparsås / Rödvinssås / Bearnaisesås / Avenyn’s röra 20:Grillad Tonfisk 178 kr
Serveras med ljummen tomatsallad, Avenyn´s röra, citron och dill med heta räkor (Ä)
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BURGARNAS BURGARE - AVHÄMTNING
Bacon & cheddar 135 kr
Briochebröd, 200g högrev, bacon, cheddarost, tomat, sallad, picklad lök & pommes frites.
(Ä,G,L)
Halloumiburgare 135 kr
Briochebröd, halloumi, tryffel mayo, sallad, picklad lök, Avokado-röra & pommes frites. (Ä,G,L)
Dubbelburgare deluxe 169 kr
Briochebröd, 400g högrev, dubbelost, tomat, sallad, picklad lök, lökringar & pommes frites.
(Ä,G,L)
Vegoburgare 144 kr
Briochebröd, 200g plant, Avokado-röra, picklad lök, sallad & pommesfrites. (G)
Pulled Oumph Burger 135 kr
Broichebröd, pulled oumph, ärtonaise, chili, krispsallad, tomat, picklad lök och pommes frites

LYXA TILL DIN BURGARE - AVHÄMTNING
Dipp 17 kr
Extra ost 13 kr
Extra bacon 17 kr
Dubbla din burgare 47 kr
Sötpotatis pommes +30 kr

EXTRA TILLBEHÖR TILL DIN BURGARE - AVHÄMTNING
Chili cheese 3 st 30 kr
Mozzarella sticks 3 st 30 kr
Lökringar 3 st 30 kr
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BARNMENY - AVHÄMTNING
Kycklingfilé på spett 59 kr
Serveras med sallad & tzatziki. (L)
Fläskfilé på spett 59 kr
Serveras med sallad & tzatziki. (L)
Hjärtplättar 59 kr
Serveras med sylt & grädde. (L,G,Ä)
Barn Fläskfilé på planka 123 kr
Baconlindad sparris, grillad fläskfilé, tomat & bearnaisesås. (L,Ä)
Barn Oxfilé på planka 178 kr
Baconlindad sparris, grillad oxfilé, tomat & bearnaisesås. (L,Ä)
Välj mellan klyftpotatis, bulgur eller pommes frites.
Vänligen respektera endast upp till 12 år.

EFTERRÄTTER - AVHÄMTNING
Creme brulee 67 kr
Klassisk vaniljkräm, med ett karamelliserat täcke av farinsocker. (L,Ä)
Churros 76 kr
Serveras med choklad och hasselnötscreme, vaniljglass, hallon och mango. (G,L,N,Ä)
Cheesecake 67 kr
Cheesecake med smak av rostad vitchoklad, serveras Oreo crisp, basilika marinerade björnbär
och jordgubbssorbet. (G,L,N,Ä)
Gammaldags vaniljglass 55 kr
Serveras med chokladsås, grädde. (L,N)

L=LAKTOS Ä=ÄGG G=GLUTEN N=NÖTTER
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