LITE AV VARJE
SALADE DU CHÉVRE
Sallad, chévre, lufttorkad skinka, rostade frön
samt jordgubbsvinegrette
159:-

MENY

CAESARSALLAD
Romansallad, caesardressing,
surdegskrutonger & hyvlad parmesan

OSTBRÄDA
Kökets utvalda kvalitetsostar, serveras
med säsongens marmelad & fröknäcke
155:-

CLASSIC
Kyckling & bacon
159:-

CHARKUTERIPLANKA
Kökets utvalda charkuterier,
surdegsbröd, marinerade oliver
159:-

WEST COAST
Varmrökt lax & handskalade räkor
185:-

TULLENS CHARK- & OSTBRÄDA
Ett urval av kökets ostar & kallskuret med tillbehör
(Rek. för 2-4 personer)
245:-

KVÄLLENS VEGETARISKA
Fråga vår personal vad vi har idag
179:PASTA FILETTO
DI POMODORO
Linguinipasta med pepparmarinerad oxfilé,
rostad tomatsås, örter, körsbärstomater samt
spenat & pecorino
179:-

FRÅN SLAKTAREN
STEAK AND FRITES
Kolgrillad amerikansk flankstek med sauce bearnaise,
tomat & pommes frites
189:HÖGREVSBURGARE
Grillad högrevsburgare 200 g, bacon, lagrad cheddarost,
saltgurka & briochebröd serveras med friterad Idaho
potatis och dippsåser
169:STEAK TARTAR (RÅBIFF)
På lättgrillad flankstek 180g, med klassiska tillbehör &
brynt smör, serveras med pommes frites & aioli
195:-

TILLBEHÖR
- MINDRE -

KALV ENTRECÔTE (250 G)
Hängmörad, serveras med vispat chimichurri-smör,
tomatsallad samt pommes frites
259:OXFILÉ
Oxfilé (180g) av högsta kvalitet med sticklöks cremé,
rödvinssås, sparris, betor samt rostad nypotatis
279:-

GRILLAT VITLÖKSBRÖD
på surdegsbaguette med aioli
49:ÖRT & VITLÖKSMARINERADE
GÅRDSOLIVER
55:TOMAT & LÖKSALLAD
50:CHÈVRE CHAUD
Gratinerad getost på toast med honung,
sallad, jordgubbar & rostade frön
95:LAXTARTAR & SPARRIS
Laxtartar med säsongens sparris,
brynt smörmajonäs samt örtsallad
115:LAX- & SKALDJURSFYLLD BRIOCHE
Smörstekt Briochebakelse med Tullens
lax- & skaldjursröra, sallad & citron
95:-

NORRA TORGGATAN 9D, 434 30 KUNGSBACKA

HANDPLOCKAT
•••••

FRÅN FISKAREN
MOULES MARINIERE
Blåmusselsoppa med vitvin, timjan,
vitlök & grädde serveras med nybakad
surdegsbaguette & örtaioli
Halv 115:-, Hel 185:TILLVAL POMMES FRITES
29:ÖRTBAKAD
TORSKRYGG
Serveras med färskpotatis, betor, spenat,
sparris, havskräfts beurre blanc toppad
med fänkåls crudité
245:-

TULLEN 8:2

FRANSKA MENYN
3 RÄTTER 445:VINPAKET 3 GLAS 225:CHÈVRE CHAUD
Gratinerad getost på toast med honung,
sallad, jordgubbar & rostade frön
OXFILÉ
Oxfilé (180g) av högsta kvalitet med sticklöks cremé,
rödvinssås, sparris, betor samt rostad nypotatis
CRÈME BRÛLÉE
Knäckig créme brûlée med smak av Tahitivanilj
serveras med jordgubb- & flädergazpacho

S öt t,
SORBET/GLASS
En kula av dagens sorbet/glass
39:-

FRU PILOS PRALINER
Handgjorda praliner från Onsala i flera smaker
35:-/styck
CRÈME BRÛLÉE
Knäckig créme brûlée med smak av Tahitivanilj
serveras med jordgubb- & flädergazpacho
85:CHOKLADMOUSSE
Mörk chokladmousse, bakad vit choklad,
gräddfilsparfait & färska hallon
95:TULLENS DESSERTFAT
(Rek. för 2 personer)
Fem ljuvliga minidesserter
med betoning på säsong
170:-

0300-101 66, WWW.TULLENCAFEOCHBISTRO.SE

