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Välkommen
Välkommen till Kippers där du kan njuta av god mat & dryck hela året om.
Nu är det höst och då kryper vi vanligtsvis ner i vår källare, men så blir det inte i år.
De prisökningar som har skett under senare tid gör att vi måste tänka om.
Först lite negativt.
Energikostnaderna har mer än fyrdubblats och råvarupriserna har stigit mycket kraftigt,
dessa ökningar kan vi inte kompensera genom höjda priser då även ni gäster drabbats
av samma bistra ekonomiska konsekvenser.
Vi väljer att minska våra kostnader genom att tillfälligt krympa vår verksamhet både
gällande ytor och öppethållande för att övervintra krisen, detta innebär att vår källare är
”Energistängd”* tills julborden börjar.
Nu till det positiva!
Vi har öppet i markplan med en bred och spännande meny med härliga smaker.
På menyn hittar man både stort och smått, kallt och varmt, rött och grönt, klassiskt och
nytt samt salt och sött. Allt för det enkla mötet eller för en full middag.
Prisbilden är gynnsam och möjligheten för take-away stor.
Kom och prova vår energirika övervintringsstrategi.
*

Energistängd källare innebär: avslagen värme, belysning, ventilation, kylskåp, frysar, spisar, ugn, salamander, värmelampor,
värmeskåp, fatölsanläggning, vinkylar, kaffebryggare m.m.

Smårätter
Snacks & Tilltugg
Kycklingsvålar			

75,-

Krispigt friterat kycklingskinn & färsk lime

75,-

Fries			
Krispiga pommes frites med tre olika toppings.

1.
2.
3.

Riven parmesan, tryffelolja & aioli.
Sikrom, gräddfil & hackad rödlök.
Kimchi, vårlök & asiatisk majonnäs.

130,-

Konserv
Dagens val av en lyxig konserv som serveras med grillat bröd och pickles.

Dagens delikatesser			
Dagens urval av charkuterier, ost & andra delikatesser.

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

125,-

Mellanrätter
Lite större än en förrätt men mindre än en huvudrätt
195,-

Skagen mellan
Handpillade nordhavsräkor, majonnäs, dill och rödlök, toppat med löjrom.

Rödbeta & blomkål			

135,-

Hummus på rödbeta serveras med rostad blomkål och picklad polkabeta,
smulad getost och hackade pistagenötter.

Vingar			

120,-

Kycklingvingar på asiatiskt vis med hackade jordnötter och strimlad vårlök.

165,-

Fläsksida
Långbakad fläsksida som serveras med en blomkålspuré smaksatt med brynt
smör, cidersky samt en fräsch sallad på fänkål, äpple och pepparrot.

Skaldjurssoppa			

165,-

En hummersoppa som doftats med Pernod och cognac serveras tillsammans
med ett hack av pilgrimsmusslor och vannameiräkor. Gott bröd hör till.

Stora rätter
Nästan bara klassiker
255,-

Skagen stor
Handpillade nordhavsräkor, majonnäs, dill och rödlök, toppat med löjrom.

Moules frites			

245,-

Vin- & gräddkokta blåmusslor med smak av lök & vitlök.
Serveras med pommes frites, surdegsbröd och aioli.

Reuben sandwich			

195,-

Reuben på vårt vis. Mellan skivor av surdegsbröd hittar du oxpastrami, surkål, italiensk
provoloneost som grillats tillsammans. Saltgurka, Russian dressing & pommes frites följer.

175,-

Kikärtsgryta
En mustig lite ”spicy” vegetarisk gryta med smak av Indien.
Serveras med örtyoghurt och gott bröd.

Kalvschnitzel			

295,-

En panerad utbankad skiva av kalvkotlett serveras med ett sardell- och kaprissmör,
rödvinsås, lökfrästa ärter och rostad potatis. En nära släkting till Wienerschnitzeln.

Steak frites			
Rosastekt flapsteak serveras med café de Paris smör, bearnaise, rödvinssås,
pommes frites och bakad tomat.
Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

295,-

Efterrätter
120,-

Krusbärskompott			
Ljummen krusbärskompott med lätt ton av kardemumma. Serveras med hemgjord
vaniljglass och havrecrunch.

135,-

Passionsfruktstarte			
En krispig botten med syrlig passionsfruktsfyllning toppas med italiensk maräng
och marinerade jordgubbar.

85,-

Affogato				
Vaniljglass med espresso och biscotti.
Addera 2cl Amaretto

36,-

Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

Starka "Desserter"
Irish Coffee				

125,-

Jameson whiskey med nybryggt kaffe, farinsocker och vispad grädde.

harry’s Coffee				

Havana club mörk rom med ägglikör, nybryggt kaffe och vispad grädde.

Östra Storgatan 9, Kristianstad
Telefon: 044-106200
www.kippers.se

125,-

