STALLYKTANS MATMENY
Lyktans Pyttipanna 169 kr
Kökets egna pytt, serveras med två sunny side up & rödbetor.
Lyktans Vegetarisk Pyttipanna 159 kr
Potatis, lök, champinjoner, grilloumi, serveras med 2 sunny side up & rödbetor.
Smashburger (Krus 24:ans favorit) 159 kr
Kökets 'smashteknik' gör att hamburgaren blir både saftig och smakrik. 200g egenmald
högrevsfärs från svenska
kor, Bröd, Majonnäs, Saltgurka, Rödlök samt två skivor cheddarost. Serveras med pommes.
Veganskburgare 149 kr
2x 75g burgare, Bröd, sallad, tomat, rödlök och dressing (gjord med vegansk majonnäs).
Serveras med Pommes
Fish & Chips 149 kr
Fish & Chip med torsk som har tagit ett dopp i tempurasmeten innan fritösen. Serveras med
kökets egna tartarsås.
Bookmaker Toast 229 kr
Svensk ryggbiff, landar på ett vitt rostat bröd med senapskräm, sallad, stekta biffiga tomater,
toppas med färsk
riven pepparrot & äggula. Serveras med Lyktans bearnaisesås
Annikas Fisk & Skaldjursgryta 229 kr
En gryta som är lika het som kocken. Grytan innehåller torskrygg, musslor, och fin fina räkor.
Serveras med
vitlöksbröd.
Biffsnadder (norsk rätt på svenskt sätt) 239 kr
Grovstrimlad Svensk ryggbiff steks ihop med färska champinjoner, rödlök & en nypa
farinsocker. Serveras med
Lyktans bearnaisesås & pommes
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STALLYKTANS HALVA MATMENY
100g Smashburger (Krus 24:ans favorit) 99 kr
Kökets \"smashteknik\" gör att hamburgaren blir både saftig och smakrik. 100g egenmald
högrevsfärs från svenska kor. Bröd, majonnäs, saltgurka, rödlök samt två skivor cheddarost.
Serveras med pommes.
Halv Fisk & Skaldjursgryta 135 kr
En gryta som är lika het som kocken. Grytan innehåller torskrygg, musslor, och
fin fina räkor. Serveras med vitlöksbröd.
Halv Fish & Chips 95 kr
Fish & Chip med svensk torsk som har tagit ett dopp i tempurasmeten innan fritösen, Serveras
med kökets egna tartarsås.
Pommes tallrik 35 kr
En klassisk pommes tallrik.
Byt till Sötpotatis pommes +20 kr
Lägg till Dipsås +18 kr
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