
Sommaröppet alla dagar 17:00-01:00 meny Midsommarstängt 22 till 25 Juni 

 
MAT OCH SPELBOKNINGAR GÖR NI VIA  VÅR ONLINEBOKNING PÅ INTERPOOLMALMO.COM 

 
VÅRDAD KLÄDSEL, EJ TRÄNINGSBYXOR ELLER UNIFORMER. 

 ÅLDERSGRÄNS: 21 ÅR EFTER KLOCKAN 19.00 

 
 

Cajun Flatbread med habanero aioli 48:- 

Cajunkryddade tunnbrödschips med habanero aioli 

French Fries and habanero aioli, LF 48:- 

Pommes Frites med habanero aioli 

In A Jar, your choice of  1st/35:- 2st /68:- 3st /99:- 4st /128:- 

Marinerade oliver, Ost tärningar, Salami, Jordnötter & Chilinötter 

 

 

 

Korv från Södra kompaniet (Löderup) 84:- 

Chili DOG 94:-, (korv och högrevschili) serverad med riven 

cheddar ost och inlagd jalapeno i briochebröd 

Spicy Sausage 89:-  Med tomat och gurkrelish, rostad 

lök serverat i briochebröd 

 

Porkbelly with apple chutney and crispy sage   

145.- 

Grissida med äppel chutney och krispig salvia 

Pepper-seared tuna, melon, mango dressing and 

roasted nuts 145.- 

Pepparhalstrad tonfisk m. melonsallad, mangodressing och 

rostade nötter 

 

Vänligen meddela personalen vid eventuella allergier. 

 

Classic mussles in white wine and fennel   ,GF  149.- 

Add ;   Flatbread chips 20.-   Fries/Pommes frites 25.-  Salad 25.-  

Fried Fresh potatoes/ friterad kulpotatis 25.- 

Locally produced sirloin w. tarragon-butter, baked 

tomato and red wine sauce   268.- 

Add ;   Flatbread chips 20.-   Fries/Pommes frites 25.-  Salad 25.-  

Fried Fresh potatoes/ friterad kulpotatis 25.- 

Skånsk ryggbiff m. dragonsmör, bakad tomat och rödvinssås   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Interpool Summer Burger w. padrones, cheddar cheese, 

jalapeno dressing,  marinated fresh pineapple ( thinly 

sliced and grilled) and sourdough bread from a local 

bakery 149.- 

Högrevsburgare med padrones, cheddarost, jalapenodressing och 

marinerad /tunt skivad färsk ananas, på surdegs-hamburgerbröd 

från Valhall.  

Add ;   Flatbread chips 20.-   Fries/Pommes frites 25.-  Salad 25.-  

Fried Fresh potatoes/ friterad kulpotatis 25.- 

Vegan Blackbean Burger (black beans, chili, garlic, flour 

and panko) w. padrones, jalapeno dressing and 

marinated pineapple LF 149.- 

Vegan Blackbean Burger (svartabönor, chili, vitlök, lite mjöl, 

panko) padrones, jalapenodressing och marinerad /tunt skivad 

färsk ananas,  

Add ;   Flatbread chips 20.-   Fries/Pommes frites 25.-  Salad 25.-  

Fried Fresh potatoes/ friterad kulpotatis 25.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Dessert 

Interpools maräng sviss -grädde, bär-

maräng, banan coulis, glass och chokladsås 

1/1  135.-    ½ 72.-    

Choklad tryffel 22.- 

Sorbet 25.- kulan 

 


