Lilla Viks Golfrestaurang påsken 2019
Lunchmeny 15-18 april 11.30-14.00
Måndag 15 april - Nötfärsbiff, tomat, oliver
Tisdag 16 april - Högrev, svamp, lök
Onsdag 17 april - Färslimpa, broccoli, spenat
Torsdag 18 april - Fläsksida, pak choi, soja
Fisk (måndag-torsdag) - Långa, morot, spenat
Veckans vegetariska - Baljväxtbiff, gurka, lingon
100:- inklusive salladsbuffé och kaffe.

Påsklunchmeny 19-22 april 11.30-14.00
Fredag 19 april - Kyckling, dragon, rotfrukter
Lördag 20 april - Lamm, sparris, äppelcider
Söndag 21 april - Kalv, blomkål, rödvin, lök
Måndag 22 april – Picnicbog, tomat, chili
Helgfisk - Lax, sparris, laxrom, gräslök
Veckans vegetariska - Baljväxtbiff, gurka, lingon
135:- inklusive salladsbuffé och kaffe.

Bistromeny 18-22 april 11.30-16.00
Två ostron, kaviar och havtorn – 75:-.
Räksmörgås – 169:-.
Fish and chips – 159:-.
Ceasarsallad med plockad kalkon – 159:-.
Hamburgare – 179:-.

Kvällsmeny 19 april 17.30-20.00 (bordsbokning 0414-27000)
Röding - grädde - dill - kavring
Oxe - citron - morot - dragon
Hallon - vitchoklad - vinbär - maräng
Tre rätter 465:-. Två rätter 370:-.

Café Djupadal påsken 2019
Lunchmeny 15-18 april 11.30-14.00
Måndag 15 april - Gulaschgryta med crèmefraiche
Tisdag 16 april - Torsdag 18 april
Spansk Schnitzel, champinjoner, potatis
Inkokt lax, dill och gurka
Linsgryta, rötter och crèmefraiche
100:- inklusive sallad, hembakat bröd och kaffe.

Påskmeny 19-21 april 11.30-14.00
Fredag 19 april - Lördag 20 april
Spansk buffé
135:- inkl. kaffe
Söndag 21 april
Lammgryta, färska örter och lokal grön sparris
135:- inklusive sallad, hembakat bröd och kaffe.

Kioskerna på Österlens Golfklubb
Efter nio hål är du välkommen in i våra kiosker där du hittar förfriskningar och lättare
måltider. Fyll på energidepån så att du orkar hålla koncentrationen uppe resterande nio hål.
I kiosken Tap Inn på Djupadal väljer du mellan varma och kalla mackor, korv i bröd och
hemmagjorda vårrullar. Drycker: läsk, vatten, folköl och kaffe. Öppettider: 09.30-15.30 alla
dagar.
I kiosken på Lilla Viks Golfrestaurang väljer du mellan mackor och korv i bröd. Drycker: läsk,
vatten, öl och kaffe. Öppettider: 08.30-16.00 alla dagar.

