kaffi & te
Uppáhellt kaffi

450,-

Americano

500,-

Espresso

500,-

Cappuccino

600,-

Café latté

600,-

Swiss Mocha

600,-

Macchiato

500,-

Espresso – extra skot

100,-

Heitt súkkulaði

550,-

Te

450,-

Síróp skot

50,-

Velkomin í Gamla bæ
Hér má sjá þá ljúffengu
rétti sem eldhúsið hefur
upp á að bjóða

Auk matseðils má finna úrval
samloka í kælinum okkar

Gleðistundin okkar er daglega á
milli klukkan 17 og 19

Kjötsúpan fræga

gos & safar

& súpa dagsins
Pepsi, Pepsi MAX, Kristall,
7Up, Appelsín, Maltöl

400,-

Epla- eða appelsínusafi

400,-

Íslensk kjötsúpa
2.000,-

Súpa dagsins
1.800,-

Súpur er bornar fram með nýbökuðu
brauði og smjöri
Spyrjið þjóninn
um súpu dagsins

grillið

smáréttir
LAUKHRINGIR
bornir fram með límónumæjó

1.500,-

THAI KJÚKLINGAVÆNGIR
bornir fram með sesam- og
srirachamæjó

1.500,-

NACHOS
með osti, sýrðum rjóma og kryddblöndu

1.500,-

HUMMUS
borið fram á flatbrauði með grænmeti

1.500,-

FRANSKAR
með sósu, osti og kryddblöndu

1.000,-

HVERABRAUÐ
heimalagað hverabrauð með
reyktum silungi

1.090,-

salöt
QUINOASALAT
með avókadó, kjúklingabaunum,
tómötum, gúrku, steiktri papriku,
salatblöðum og mangódressingu

2.000,-

KJÚKLINGASALAT
með steiktum kjúklingi, ristuðum
brauðteningum, tómötum, parmesan,
chimichurri og heimalagaðri
sesardressingu

2.000,-

Rauðvín hússins

Hvítvín hússins

Flaska: 5.800,-

Flaska: 5.800,-

Glas: 1.300,-

Glas: 1.300,-

NAUTABORGARINN
með Gamlabæjarsósu, maribó osti,
pikkluðum lauk úr Kalda, salatblöðum
og frönskum

2.790,-

LAMBATACOS
með hægaelduðu lambi, steiktum lauk,
Gamlabæjar- og BBQ sósu, salatblöðum
og frönskum

2.690,-

GRÆNMETISBORGARINN
með thaimæjó, avókadómauki, osti,
salatblöðum og frönskum
(veganútgáfa einnig fáanleg)

2.690,-

FISKUR & FRANSKAR
djúpsteikur fiskur með sterku mæjó,
salatblöðum, hvítlauksbrauði og frönskum

3.480,-

LAMBAKÓTILETTA
grilluð lambakótiletta með
kryddjurtasmjöri, kartöflum, salatblöðum
og lambasósu

3.980,-

BBQ SVÍNARIF
hægelduð í 10 tíma hið minnsta,
með BBQ sósu, kartöflum og salatblöðum

2.750,-

KJÚKLINGABRINGA
steikt kjúklingabringa með kartöflum,
tómötum, salatblöðum og sósu

2.750,-

BLEIKJA
steikt bleikja með kartöflum, tómötum,
salati og sósu

3.980,-

KJÚKLINGABAUNABUFF
með steiktu grænmeti, rótargrænmeti og
harissa jógúrtdressingu

2.800,-

kraninn
Egils Gull
Boli Premium
Bríó nr.1
Somersby

330 ml
900,900,900,900,-

500 ml
1.200,1.200,1.200,1.200,-

