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HÓPAMATSEÐILL – GROUP MENU SIMPLE

A
Sveppasúpa og brauð

Mushroom soup served with bread

Pasta með skinku, grænmeti og rjómasósu, borið fram með hvítlauksbrauði og salati
Pasta with ham, vegetables and cream sauce served with garlic bread and salad

Súkkulaðikaka með þeyttum rjóma
Chocolate cake with whipped cream

B
Tómatsúpa og brauð

Tomato soup served with bread

Pizza að hætti hússins borin fram með salati hússins
Chef’s pizza served with house salad

Oreo-ostakaka með jarðarberjasósu og þeyttum rjóma
Oreo cheesecake with strawberry sauce and whipped cream

C
Spergilkálssúpa og brauð

Broccoli soup served with bread

Kjúklingaborgari með Gouda osti, jöklasalati, tómötum, gúrku og sósu, borinn fram með frönskum, salati og sósu
Chicken sandwich with Gouda, lettuce, tomatoes, cucumber and sauce, served with french fries, salad and dressing

Berjafrauð með súkkulaðisósu
Berry mousse with chocolate sauce

D
Grænmetissúpa „karrí kókos“ og brauð

Coconut curry vegetable soup served with bread

Kjötbollur í brúnni sósu með kartöflumús og salati hússins
Meatballs with brown sauce served with mashed potatoes and house salad

Sérvalinn ís frá Kjörís
Selected ice creams from Kjörís, our local creamery

E
Sætkartöflusúpa og brauð

Sweet potato soup served with bread

Fiskur í raspi með remúlaði, frönskum og salati
Breaded fish fillets served with remoulade, french fries and salad

 
Skyr með kanil, bláberjum og sorbet

Local “skyr” with cinnamon, blueberries and sorbet
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HÓPAMATSEÐILL – GROUP MENU SIMPLE

F
Frönsk lauksúpa og brauð

French onion soup served with bread

Ostborgari með Gouda osti, jöklasalati, tómötum, gúrku og sósu, borinn fram með frönskum og salati
Cheeseburger with Gouda, lettuce, tomatoes, cucumber and sauce, served with french fries, salad and dressing

Mjólkurhristingur með súkkulaðibragði
Chocolate Milkshake

G
Ítölsk grænmetissúpa „minestrone“

Italian minestrone soup

Penne pasta, kjúklingur, beikon, paprika og sveppir í rjómasósu, borið fram með hvítlauksbrauði og salati
Penne pasta with chicken, bacon, bell pepper and mushrooms in cream sauce, served with garlic bread and salad

Rauð súkkulaðikaka með rjómaostakremi
Red velvet cake

H
Gulrótarsúpa og brauð

Carrot soup served with bread

Tortilla kökur með kjúklingi, osti, salsa sósu og salati hússins
Tortilla wrap with chicken, salsa, cheese and house salad

Súkkulaðifrauð með jarðarberjum og þeyttum rjóma
Chocolate mousse with strawberries and whipped cream

Verð á mann
Price per person

Net verð: 2.550 kr.  Með eftirrétti: 2.950 kr.
NET price: 2,550 ISK.  With dessert: 2,950 ISK.

Gosdrykkur með máltíð: 400 kr.  Kaffi/te eftir máltíð: 300 kr.
Soft drinks with meal: 400 ISK.  Coffee/tea after meal: 300 ISK. 
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