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LUNCHER
Lunch varje dag 11.30 - 15.00
Se tavlan vid kassan för dagens!
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I alla våra luncher ingår vårt goda nybakade bröd, kaffe/the och kaka

COUSCOUS

85KR

Välj mellan kyckling, varmrökt lax eller tsayspett (glutenfri soyaprodukt).

GRILLAD FOCACCIA

85KR

Vårt nybakade italienska bröd, bakat med kryddor. Fylls sedan
med en av våra olika sorter här nedan och grillas innan servering.
Vegetarisk med chevré, rödlök, färsk tomat, färskost & mozzarella.
Lufttorkad skinka med pesto, färsk tomat, färskost & mozzarella.
Kyckling med soltorkad tomat, färsk tomat, färskost & mozzarella.

DAGENS PAJER

85KR

Hembakade pajer med sidesalad.

LASAGNE

85KR

Med sidesalad.

BAKAD POTATIS

85KR

Med dagens fyllningar och sidesalad.

KYCKLINGFAJITA

85KR

Med paprika & chilismak, serveras med sidesalad, tacosås och gräddfil.

SALLAD

85KR

Vi har alltid tre olika sorters sallader, kyckling, varmrökt lax eller räkor.
Skulle de vara slut i disken, så be oss i personalen göra en till dig.

LUNCH TARTE FLAMBÉE

85KR

En halv tarté flambée med två utav dagens olika toppings.
Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. En utav kundens favoriter.

KYCKLINGWRAPS

85KR

Serveras i vår kyldisk tillsammans med guacamole & nachochips.

BARNMENY
BARNLASAGNE

40KR

PASTA & KÖTTBULLAR

40KR

PANNKAKOR

40KR

2 st pannkakor som serveras med sylt och grädde/glass
a
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GRATIS WIFI! Du hittar lösenordet nederst på kvittot!
Våra Öppettider:
Måndag - Lördag 9.00 - Sent
Söndag 9.00 - 18.00
(v.28-31 öppet till 19)

BISTROMENYN

NÅGOT GOTT EFTER MATEN

BISTROMENYN startar vid 15.00 alla dagar

PS. Du hittar kaffet på nästa sida!

Avnjut själv eller tillsammans med någon…
SHARING PLATE

1-2 pers. 99KR

Vitlöksbröd, rootfruits, kallrökt skinka, lufttorkad skinka,
brieost, chevréost, valnötter, färsk frukt.

A LA CARTE
TARTE FLAMBÉE PELIKANENS SPECIALITET
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Vår Tarté Flambée är gjord på en tunn surdegsbotten från
vårt eget bageri. Den stryks med creme fraiche och kesellasås
och toppas därefter med gul lök och cheddarost.
Välj din favorit här nedan:
FLÄSKFILÉ Fläskfilé, bearnaise, pomamore & ruccola
ESPAÑA Lufttorkad skinka, pomamore, honung, ruccola
CHICKEN CURRY Svensk kycklingfilé, curry, banan, jordnötter,

139KR
139KR
139KR

pomamore, ruccola
CHEVRÉ Chevré, päron, valnötter, honung, pomamore, ruccola*
SMÖGEN Handskalade räkor, rödlök, gräddfil, rom och ruccola

149KR
159KR

FOCACCIA*

89KR

129KR

139KR
159KR
159KR
179KR
149KR

Färsk pasta med en god smak utav pesto & vitlök. En klassiker som alltid går hem.
Finns med kyckling eller vegetarisk och serveras med vårt egenbakade surdegsbröd.

QUESADILLA

89KR

Sommarens älskling!
En nyhet hos oss är quesadillan. Med smak av mozzarella, sweetchilisås
& kyckling kan inget gå fel. Serveras med salsasås, gräddfil & nachochips.

TOAST SKAGEN

99KR

En kär klassiker som passar perfekt en härlig sommarkväll hos oss!
Vårt egengjorda surdegsbröd toppas med vår egengjorda räkröra passar
perfekt en solig sommarkväll.

LAX & SKALDJURSSALLAD
ÄNTLIGEN! Är den här igen!
Romansallad, ceasardressing, parmesan som toppas med kräftstjärtar,
kallrökt lax & handskalade räkor. Serveras med ett grillat surdegsbröd & extra dressing.

*Går att få laktosfri *Går att få glutenfri *Vegetariskt

Ruppertsberger Nussbien Riesling Kabinett, Tyskland, 2015
La Chapelle Chardonnay, Frankrike, 2015, Eko Krav
Dogajolo Toscano Bianco, Italien, 2015
MD Alacantara Chardonnay, Spanien

295KR
295KR
295KR

75KR
73KR
85KR
79KR

320KR
300KR
360KR
350KR

80KR

360KR

73KR
85KR

300KR
360KR

MOUSSERANDE VIN

ROSÉVIN
73KR

300KR

SANGRIA
Liten kanna: 55KR

Handskalade räkor, ägg och majonnäs på Danskt Rågbröd.

FÄRSK PASTA

FLASKA

72KR
72KR
72KR

VITT VIN

Santa Ana Eco Cabernet Sauvignon, Argentina, 2015, Eko

Gjord på romansallad, svensk kyckling, rostad lufttorkad skinka och krutonger.

LYXRÄKSMÖRGÅS**

GLAS

Prosecco Pizzolato, Italien, 20cl, Eko Vegan		
109KR
Prosecco Pizzolato, Italien, 75cl, Eko Vegan		
349KR
Julià & Navinès Cava Brut, Spanien, 75cl, Vegan		
299KR

Pulled Pork, BBQ-sås, sallad, tomat och gul lök. Serveras i vårt
brioche-hamburgerbröd, root fruits, coleslaw och dressing.

CEASARSALLAD**

Santa Ana Classic Chardonnay Chenin, Argentina
Santa Ana Classic Shiraz Rosé, Argentina
Santa Ana Classic Shiraz Malbec, Argentina

Kleine Zalze Vineyard Selection Shiraz Mourvèdre Viognier,
Sydafrika, 2013
La Chapelle GSM, Frankrike, 2013, Eko
Dogajolo Toscano Rosso, Italien, 2013

Svensk kyckling, bacon, tomat, dijonmajonnäs och sallad.
Serveras med root fruits, coleslaw och dressing.

PULLED PORK BURGER**

DRYCKESMENY

RÖTT VIN

Serveras på vårt egenbakade surdegsbröd som först grillas och sedan
stryks med bearnaisesås. Toppas med fläskfilé, rostad lufttorkad skinka, sallad,
rödlök och cocktailtomater. Serveras med root fruitschips och extra bearnaise.

CHICKEN BLT**

Vi erbjuder 13 olika sorter utav SIA glass, mjukglass & massa
goda glassdesserter! Det finns alltid laktos- & mjölkproteinfria
glassar. Priser, innehåll på våra glassdesserter ser du på
vår glassmeny vid entrén!

HUSETS VIN

Vårt nybakade italienska bröd, bakat med kryddor. Fylls sedan
med en av våra olika sorter här nedan och grillas innan servering.
Vegetarisk med chevré, rödlök, färsk tomat, färskost & mozzarella.
Lufttorkad skinka med pesto, färsk tomat, färskost & mozzarella.
Kyckling med soltorkad tomat, färsk tomat, färskost & mozzarella.

FLÄSKFILÉTOAST**

Är du sugen på glass i hettan eller bara något gott efter maten?
Då finner du vår glassbar vid entrén.

Stor kanna, 75cl: 199KR

ÖL & CIDER
Klackabacken Pilsner		
62KR
Klackabacken Summer Ale		
65KR
Klackabacken IPA 		
70KR
Eriksberg 50cl		
67KR
Carlsberg Export		
59KR
Carlsberg Hof Organic, Krav		
59KR
Brooklyn East IPA		
72KR
Brooklyn Lager		
65KR
Staropramen		62KR
Corona Extra		
59KR
Somersby Päroncider		
60KR
Somersby Sparkling Rosé		
60KR
Somersby Fläder		
60KR

ALKOHOLFRITT

169KR

Carlsberg Non Alco		
Somersby Non Alco		
Rött vin, 37,5cl		
Vitt vin 37,5cl		
Rosévin, 20cl
39KR

39KR
39KR
55KR
55KR

KAFFE
Allt vårt kaffe är Fairtrade och mjölken vi använder är ekologisk.
Vilket kaffe vill du ha till fikat eller efter maten?
En klassisk bryggkaffe
Cappuccino
Caffe latte eller med någon av
våra goda smaker i

Islatte
Ischai
Dubbel eller enkel espresso
Latte machiato

Beställ ditt kaffe framme i kassan så får du din kaffe gjord med kärlek!
Vi har olika sorters kaffedrinkar, fråga i kassan vad det finns för olika just nu.

KAFFEDRINKAR
Snickerslatte - dubbel espresso, skummad mjölk, choklad,
hasselnöt, karamell, vispad grädde och riven choklad.
Pelikanens Favorit - dubbel espresso, skummad mjölk,
chokladmint, vispad grädde och riven choklad.
Heaven - dubbel espresso, skummad mjölk, vanilj, karamell,
vispad grädde och kardemumma.

45KR
45KR
45KR

ROSÉTISDAG

Varje tisdag hela sommaren mellan 17-20 har vi roséhäng
på vår altan. Vi har erbjudande på husets rosé för 59:-/glas
och det alkoholfria för 29:-/glas.
Fira in sommaren här tillsammans med vännerna, familjen
eller kollegorna!

BUBBELFREDAG

Finns det något lyxigare än att köpa bubbel en fredagkväll?
Vi har erbjudande på ett glas bubbel för 59:-/glas eller
alkoholfritt alternativ 29:-/glas.
Fira in helgen tillsammans med oss och njut av en fantastisk
sommarkväll!

SÖNDAGSBRUNCH

Hela sommaren kan du avnjuta vår goda brunch på
söndagar mellan 10-13. Där erbjuds äggröra, bacon,
minivästerbottenpajer, yoghurt, vår egengjorda müsli, och
nybakta våfflor! Mycket annat utlovas såklart.
Vuxna: 119:Barn (upp till 12 år): 79:inte
Glöm ss på
o
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Våra Öppettider:
Måndag - Lördag 9.00 - Sent
Söndag 9.00 - 18.00
(v.28-31 öppet till 19)

GRATIS WIFI! Du hittar lösenordet nederst på kvittot!
www.stigscafe.se 0370-140 50

Följ oss på Instagram och Facebook
för att ta del av våra nyheter!
@StigsPelikanen Facebook: Stigs Pelikanen Café och Bistro

