Meny

Bombardier Fish & Chips

Bombardierpanerad MSC-märkt torskfilé
serverad med en liten sallad,
pommes frites och tartare.

Caesarsallad

Grillad kyckling med bacon, romansallad,
parmesan och caesardressing.
155:-

Pickwick´s Prime Burger

Hemlagad hamburgare gjord på premium
högrev, toppad med bacon, ost och saltgurka.
Serverad med bricohebröd, pommes frites/söt
potatis pommes frites samt tre olika såser, BBQ,
vitlök och cajun.
145:-

Husets SUPER SIZE

Räksmörgås med 200 gr handskalade räkor
på en generös bädd av sallad och ägg,
allt toppat med majonäs och stenbitsrom 165:-

155:-

Stekt Fläsk

Husets klassiska husmanskost.
Rimmat stekt fläsk med löksås och
kokt potatis.

Veggieburgare

Grillad portabellosvamp som serveras
i briochebröd med grillad halloumi, zucchini,
aubergine och röd mojosås samt pommes frites/
söt potatis pommes frites samt tre olika såser,
BBQ, vitlök och cajun.
145:-

Bookmaker Toast

Grillad oxfilé med pepparrot, dijoncrème
och äggula på smörstekt toast.

165:-

The Dalwhinnie Highland Pie

Pickwicks hemlagade variant av Shepherds
pie med nötfärs. Smaksatt med färsk timjan,
vitlök och en ”wee dram” från Dalwhinnie,
serveras med potatismos och grönsaker.
155:-

Pickwick Scampi platter

Friterad MSC-märkt Scampi serverad
med pommes frites och husets utsökta
aiolidressing.

145:-

Dagens Skotte

Varje dag serveras en
hemlagad och prisvärd varmrätt
Före kl 19.00

135:-

(för meny, se hemsida).

www.malmborgen.nu

98:118:-

Pickwick Pub Draught Beer
After work prices everyday until 19:00!

Lagers

A.W.

Åbro Original III
Bryggmästarens Bästa Pilsner
Zubr
Zlatopramen
König Ludwig Wiessbier Hell
Warsteiner Premium

58:59:62:63:65:64:-

Ales, stouts

A.W.

BRON A.P.A., NYHET
BRON I.P.A.
Oppigårds guest tap, priced from
Bombardier Bitter
Fuller´s London Pride
Fuller´s ESB
Fuller´s I.P.A.
Fuller´s Honey Dew ORGANIC, NYHET
Guinness
Guinness Nitro I.P.A
Brewdog Punk I.P.A.
Strongbow

65:65:67:65:65:66:68:68:65:66:69:65:-

78:78:79:78:78:79:82:82:78:79:83:78:-

Sun Gate, glas rött/vitt
Passi Reali, Italien Montepulciano, glas rött
Masi Modello, Italien Pinot Grigio, glas vitt

63:67:67:-

69:74:74:-

Snacks

Chips / Nötter
Skål med pommes frites/söt potatis pommes frites

Standard

74:75:77:78:81:79:Standard

25:45:-/65:-

Toast

Toast med ost – och skinka eller starkt kryddad kyckling (spicy chicken)
Ostgratinerade nachos serveras med salsa

Fried Potatoe Wedges

Friterad klyftpotatis med picklad lök och cornichons

Dip såser

46:69:67:-

Aioli / Chililime / BBQ / Blue Cheese / Bearnaise
15:- / sås
We cannot offer substitutions for any of the ingredients / dishes on our menu.
Please note, we do not sell or advertise ”fast food” we serve good food, cooked as
quickly as we can.
Kitchen closes 21:30 Monday-Thursday, 22:30 Friday and Saturday.
We do not accept bank or credit card payments for purchases below 50 SEK.

www.malmborgen.nu

