
ONS-LÖR PÅ GASTRO
16-SENT

DFOOD   
FRIENDS

förrätter

varmrätter

dessert
Gillardeau ostron 
med citron och schalottenlöksvinäger 

36 mån Pata negra 
30 gr Pan con tomate 

toast skagen 
handskalade räkor, grillad surdegsbröd, rimmad gurka

gastro’s ceasarsallad
kyckling från Munka Ljungby, Parmigiano Reggiano, duxelle, krutonger

kalixlöjrom 
rödlök, créme fraiche, Brioche

gastro’s charkplatta 
utvalda charkuterier, ostar, kycklingrilette, oliver

Cannelloni 
fylld med ratatouille, bakade tomater, spritärter, parmesanskum

Havskräftor från Mölle 
Cannelloni fylld med ratatouille, bakade tomater, spritärter, parmesanskum

Grillad hängmörad ryggbiff 
kantareller, primörer, sommarbönor, färskpotatis, rödvinssky

ragu på kantareller 
kompott på färskpotatis och rödlöksmarmelad, grillad morot
sommarbönor, primörer

Halstrad hälleflundra ”Sterling” 
kompott på färskpotatis och rödlöksmarmelad, ragu på grillad morot
sommargurka, och kantareller, crème på pepparrot och löjrom

gastro’s hamburgare  
Limousinehögrev från Dickssons kött i Vinslöv, brynt lök, chiplotledressing
saltgurka, bacon, Vikentomater, lagrad cheddarost, pommes frites

39kr/stk

95kr

135kr

135/195kr

295kr

175kr

180kr

295kr

295kr

195kr

275kr

245kr

gastro’s utvalda ostar
med tillbehör 

Créme brûlée 
med säsongens glass 

variation på sommarbär 
citronverbena, vanilj och mascarpone

 

50kr/bit

95kr

135kr

dryck

2017 juan gil yellow label (rött) 
 

 95kr/glas 395kr/fl

2017 little james basket (vitt) 
 

 95kr/glas 395kr/fl
2017 Rosé di Casanova La Spinetta (rosé) 
 

 95kr/glas 395kr/fl

vin (för andra alt. fråga efter vinmeny)

öl & cider
krusovice 
 

69kr
wisby lager 
 

69kr
miss behave ipa (från höganäs) 
 

69kr

drinkar & cocktails
Aperol Spritz 
 

109kr
Mojito 
 

125kr
hendricks tonic 
 

125kr
negroni 
 

125kr
old fashioned 
 

125kr
french 75 
 

125kr

magners (cider) 
 

69kr

alkoholfritt & kaffe
läsk (coca-cola, fanta, sprite) 
 

35kr
kaffe (med tillbehör) 
 

39kr

moët & chandon IMPERIAL BRUT N.V. 
 

 155kr/glas 995kr/fl

vegetariskt

variation på sommarbär 
citronverbena, vanilj och mascarpone

135kr

meny-pris 495kr

red bull 
 

45kr

vänligen fråga personalen vid allergier

koncept
Vad är food and friends?

gemenskap, god mat, och
bra musik i en härlig

miljö.

under sommaren öppnar vi 
vår fina terrass och 

serverar goda drinkar och
en somrig smakrik meny

med närodlade råvaror, både
på terrassen, i baren och i

restaurangen.

kom direkt från beachen
och avnjut en kall drink,

en god bit mat och en härlig
stämning!

vi öppnar kl. 16:00!


