meny

forrett
1. Bruschetta brød m/tomat, oliven, løk og hvitløk (G)
2. Scampi tempura m/pestosaus (G, M, e og N)

KJØtt
95,105,-

SNACKS
3. Vårruller m/ris og salat (G og e)
4. omelett m/ost, skinke og champignon (M og e)
5. Hamburgertallerken m/ pommes frites, ost og salat (G, M og Sf)
6. Vegan burger (G, M og Sf)
7. Cowboylunch m/egg, bacon og bønner (G, M og e)
8. Kyllingwraps (G og e)
9. Nachos m/salsa og rømme (M)
10. Super Nachos m/salsa, rømme, ost og kjøttdeig (M)

145,140,155,155,145,155,75,145,-

SALAt
11. Kyllingsalat (G, M og SU)

155,-

12. Gresk salat (G og M)
13. Salat m/ost og skinke (G, M, og e)
14. rekesalat (G, M, e og SK)

145,145,145,-

PizzA
15. Pepperoni m/bacon, salami, jalapenos, paprika, løk
og hvitløksdressing *
16. Bergamo m/kylling, bacon, champignon, paprika, løk
og hvitløksdressing *
17. Acapulco m/indrefilet, champignon, chilipepper, paprika,
tomat og hvitløksdressing *
18. Vegetar m/grønnsaker surprise og mozarella *
* Alle pizzaer inneholder G, M og e

Pommes frites
Pølse og pommes frites (M)
Pizzadrøm m/ost og skinke (G, M og e)
Kyllingfilet m/pommes frites og bearnaisesaus (M og SN)

195,195,-

25. Gilles Biff m/potetmos, paprika, tomat, løk og
hvitløk/hvitvinssaus (G og M)

210,-

26. Biff “Com Cogomolo fresco” m/potetbåter, egg, champignon
og soppsaus (M, e og S)

245,-

27. Biff “Com Bacon” m/potetbåter, bacon, paprika, løk og
bearnaisesaus (M og SN)

265,-

fløtegratinerte poteter (M)

30,-

fiSK oG SJØMAt
28. fiskesuppe m/laks, torsk og blåskjell.
Serveres med brød (G, M, f, SK og B)
29. Kveite m/ris, asparges og hvitvinssaus (G, M og f)
30. Stekt laks m/ris, friske grønnsaker og hvitvinssaus (G, M og f)
31. Baccalao Portugise m/potet, tomat, paprika, løk og hvitløk (f)
32. Scampi m/brød, grønnsaker og saus basert på tomater (G, M og SK)

165,220,195,235,205,-

DeSSert
155,155,155,-

33.
34.
35.
36.
37.

Gilles is (3 kuler) med kjeks Jordbær, vanilje og sjokolade (M, G)
Krokett banan m/is og krem (G, M og e)
Chocolat fondant m/is (M og e)
Creme brulèt m/is (M og e)
eplekake m/is og krem (G, M og e)

85,105,105,105,85,-

145,-

GiLLeS BUffet

BArNeMeNY
19.
20.
21.
22.

23. Stekt kyllingfilet m/ris og fløte/urtesaus (M)
24. Svinemedaljonger m/potetbåter, asparges og
peppersaus (G, M og SN)

50,85,85,105,-

MAN-fre 11.00 - 17.00
LØrDAG 12.00 - 18.00

SUSHi & tAPAS BUffet
HVer oNSDAG
18.00 - 22.00

Allergimerking:
Gluten = G, Melk = M, Egg = E, Fisk = F, Peanøtter = P, Nøtter = N, Soya = SO,
Skalldyr = SK, Bløtdyr = B, Selleri = S, Sennep = SN, Sesamfrø = SF, Lupin = LU, Sulfitt = SU.

