B & B Gødstrup
Mad ud af huset
Tirsdag-lørdag fra kl. 11-17
Husk at bestille i forvejen

Følg os på Facebook og Instagram:
B & B Gødstrup – Restaurant og café Den Gamle Stald

Uspecificeret smørrebrød, pr. stk
kr. 24,Flæskesteg – leverpostej & bacon – roastbeef – rullepølse – fiskefilet &
rejer – frikadelle
Uspecificerede håndmadder, pr. stk.
kr. 17,Æg & rejer – spegepølse – rullepølse – leverpostej – frikadelle – fiskefilet –
kartoffel & bacon
Kyllingesandwich i surdejsbrød m/ friskstegt kylling, salat, tomat,
agurk og karry/mango dressing

kr. 45,-

Luksus kyllingesandwich i surdejsbrød m/ friskstegt kylling, rucola, kr. 45,pesto og smeltet mozzarellaost
Sandwich i surdejsbrød med seranoskinke, mozzarella, pesto
og rucola

kr. 45,-

Lille salat m/ friskstegt kylling eller tun, inkl. brød
Stor salat m/ friskstegt kylling eller tun, inkl. brød

kr. 45,kr. 65,-

Gammeldags biksemad m/ spejlæg, rødbeder og to halve
stykker rugbrød

kr. 65,-

Husets burger m/ 200g saftig hakkebøf af sashi-kød i hjemmebagt bolle
m/ bacon, ost, syltede rødløg, ristede løg, chilidressing, mayo
og salat
kr. 75,inkl. pommes frites med dip
kr. 95,-

Tre lune, hjemmestegte frikadeller m/ rødkål og tre halve
stykker rugbrød

kr. 40,-

Cremet og fyldig mørbradgryde m/ bacon, cocktailpølser,
champignon og ris

kr. 85,-

Tapas for two med svinekød, kolde anretninger med fisk, oste,
kr. 199,pølser, skinke inkl. hjemmelavede romkugler og hjemmebagt brød

Tapas for two uden svinekød med oksebryst, kyllingepølse, oste, kr. 199,inkl. hjemmelavede romkugler og hjemmebagt brød
Alm. tapas, kolde anretninger med fisk, oste, pølser,
skinke inkl. hjemmebagt brød

kr. 125,-

2 tarteletter m/ høns og asparges

kr. 45,-

Spaghetti kødsovs m/parmesanost og hjemmebagt brød

kr. 65,-

Børnemenuer
2 fiskefileter m/ pommes frites

kr. 50,-

Panerede kyllingestykker m/ pommes frites

kr. 50,-

2 røde pølser m/ pommes frites

kr. 50,-

Levering indenfor Hernings bygrænse og ved min. 10 kuverter, kr. 50,Stjernekaster med to pandestegte fiskefileter, friske asparges,
rejer, kaviar, mayonnaise og dressing, anrettet på groft brød

kr. 65,-

Bestilling skal ske senest 4 timer før på tlf. 26 88 11 00 eller
book@bbgødstrup.dk
OBS: Ved større bestillinger dagen før, senest kl. 18
Kontakt os for ønske om fast firmaaftale man-fre til frokost

