MENY
DAGENS LUNCH

JULYRA MED
MACKMYRA
129kr

MÅNDAG
Chili con carne serveras med ris, kålsallad, gräddfil.
Krämig pastasallad med lax och fetaost.

TISDAG
Knaperstekt sidfläsk serveras med potatis, löksås
och rårörda lingon.
Stekt strömming serveras med potatismos och
skirat smör. Toppas med lingon.

ONSDAG
Klassisk Wallenbergare serveras med potatispuré,
brynt smör och gröna ärtor.
Bistrons fish & chips serveras med en syrlig
kålsallad och remouladsås.

TORSDAG
Pankopanerad schnitzel serveras friterad potatis och
örtkräm. Toppas med kapris och picklad rödlök.
Ugnsbakad pangasiusfilé serveras med dillkokt
potatis, betor, skirat smör och kapris. Toppas med
knaperstekt fläsk.

FREDAG
Italienska köttbullar i tomatsås serveras med pasta
och riven parmesan.
Fisk- och skaldjurssoppa med örtfärskost. Toppas
med färsk dill.

LUNCH À LA CARTE
FALAFELWRAP 159:Serveras med grönsaker och vitlöksdressing.

CAESARSALLAD 169:VÄLJ MELLAN KYCKLING / HALLOUMI
Romansallad, bacon, picklad rödlök, tomat, krutonger.
Toppas med parmesan.

BISTRO BURGARE 169:140g högrev/halloumi, ost, sallad, rostad lök,
picklad lök, jalapeño & vitlöksdressing. Serveras med
pommes + EXTRA BACON 10:-

Fira julen hos oss i Mackmyra Whiskyby. En
upplevelse fylld med god julmat, guidad tur,
provning och såklart whisky!
Eftermiddagen börjar i Mackmyra Bar och
Bistro med en kall jultallrik som serveras
tillsammans med en välkomstwhisky.
Sedan fortsätter vi med en guidad tur i vårt
unika gravitationsdestilleri innan vi besöker
det väldoftande whiskylagret. När vi har gått
igenom själva processen sätter vi oss ner för
att smaka på slutprodukterna.
Vi provar 6 olika sorters whiskys
tillsammans med vår provningsledare som
guidar oss genom hela eventet.
Kvällen avslutas sedan med en
julinspirerad varmrätt och dessert i
Mackmyra Bar och Bistro.
Kvällens meny:
Julinspirerad laxtartar
Varm jultallrik med bland annat köttbullar,
kryddiga korvar och egen whiskysenap
Cheesecake med smak av saffran,
pepparkakor och whiskyrårörda lingon
Pris per person: 1195kr /
Alkoholfritt alternativ 895kr
Åldersgräns 20 år
FÖR MER INFO WWW.MACKMYRA.SE

FÖR DOM SMÅ
HAMBURGARE OCH POMMES 119:PANNKAKOR MED SYLT OCH GRÄDDE 79:-

ÖPPETTIDER & KONTAKT
DAGENS LUNCH MÅNDAG-LÖRDAG
FREDAG-LÖRDAG (À LA CARTE 17–22)

KONTAKTA OSS
026-54 18 88 / 026-54 18 80
RESTAURANGEN@MACKMYRA.SE

@mackmyrabarochbistro
www.mackmyra.se/restaurangen

11–14
11–22

