GRÖNSAKSTORGET 6, 593 33 VÄSTERVIK
TEL: 0490-216 00
WWW.RESTAURANGGULDKANT.SE

deli guldkant
Besök gärna vår nya deli på
Storgatan 21. Delin är en livlig
mötesplats från morgon till
tidig kväll. Vi serverar lunch,
tidig middag, övriga tilltugg
samt dryck. Välkomna!

take-away

Besök gärna vår nya deli på
Storgatan 21. Delin är en livlig
mötesplats från morgon till
tidig kväll. Vi serverar lunch,
tidig middag, övriga tilltugg
samt dryck. Välkomna!

take-away

deli guldkant

GRÖNSAKSTORGET 6, 593 33 VÄSTERVIK
TEL: 0490-216 00
WWW.RESTAURANGGULDKANT.SE

varmrätter

varmrätter

Guldkants schnitzel

Guldkants schnitzel

189 kr

Vår stora, krispiga schnitzel av fläsk nu i vinterservering! Tillbehören är picklade vintergrönsaker,
bärkapris, rödvinsås och citronmajonnäs.
Till detta Guldkantspommes. En rejäl måltid är det
minsta man kan säga.

189 kr

Vår stora, krispiga schnitzel av fläsk nu i vinterservering! Tillbehören är picklade vintergrönsaker,
bärkapris, rödvinsås och citronmajonnäs.
Till detta Guldkantspommes. En rejäl måltid är det
minsta man kan säga.

pizza

pizza

Pris för extra tillägg:
Sås 10 krš+V´RWEOIV10 kr
Kött, fisk, kyckling, mozzarella 20 kr

Pris för extra tillägg:
Sås 10 krš+V´RWEOIV10 kr
Kött, fisk, kyckling, mozzarella 20 kr

Margherita special
Tomat, ost, mozzarella, färska
tomater och färsk basilika.

Margherita special
95 kr

PROSCIUTTO E FUNGHI
Tomat, ost och prosciutto cotto
(kokt italiensk skinka), champinjoner
och rucola.

95 kr

Tomat, ost, mozzarella, färska
tomater och färsk basilika.

95 kr

PROSCIUTTO E FUNGHI
Tomat, ost och prosciutto cotto
(kokt italiensk skinka), champinjoner
och rucola.

95 kr

bouillabaisse

bouillabaisse

Tomat, ost, handskalade räkor, musslor, 140 kr
färska tomater, rökt lax, champinjoner,
fänkål och saffransaioli.

Tomat, ost, handskalade räkor, musslor, 140 kr
färska tomater, rökt lax, champinjoner,
fänkål och saffransaioli.

bianco

bianco

Vitlöksfärskost, ost, bacon, parmesan, 124 kr
champinjoner, lök. Toppas med friterad
grönkål och picklad rödlök.

Vitlöksfärskost, ost, bacon, parmesan, 124 kr
champinjoner, lök. Toppas med friterad
grönkål och picklad rödlök.

chèvre

chèvre

Tomat, ost, getost, honung, balsamico,
rucola, pumpakärnor och valnötter.

114 kr

Tomat, ost, getost, honung, balsamico,
rucola, pumpakärnor och valnötter.

114 kr

bea

bea

Tomat, ost, vitlöksmarinerad fläskfilé
124 kr
med färska tomater, champinjoner, lök,
persilja och vår egen bearnaise.

Tomat, ost, vitlöksmarinerad fläskfilé
124 kr
med färska tomater, champinjoner, lök,
persilja och vår egen bearnaise.

bella italia

bella italia

Tomat, ost, färska tomater, lufttorkad 124 kr
skinka, fänkålssalami, rucola, mozzarella,
riven parmesan och citronolja.

Tomat, ost, färska tomater, lufttorkad 124 kr
skinka, fänkålssalami, rucola, mozzarella,
riven parmesan och citronolja.

american dream

american dream

Tomat, ost, pulled pork, bacon,
jalapenos, toppad med picklad rödlök,
aioli och bbqsås.

124 kr

picy Vegan falafel
Tomatsås, violife mozzarella,
114 kr
champinjoner, krossad morotsfalafel, färska tomater,
picklad rödlök, ruccola, vitlöksdressing och chilisås.

Tomat, ost, pulled pork, bacon,
jalapenos, toppad med picklad rödlök,
aioli och bbqsås.

124 kr

picy Vegan falafel
Tomatsås, violife mozzarella,
114 kr
champinjoner, krossad morotsfalafel, färska tomater,
picklad rödlök, ruccola, vitlöksdressing och chilisås.

