
                             Barn Meny
           Barnmeny för de små inklusive barnglass ( Endast för barn under 12 år )

 
Korvtallrik  L  2 kokta eller grillade korvar med pommes eller potatismos               

Svenska älgköttbullar L    med gräddsås, rårörda lingon, 
saltgurka & potatismos  

Fish& Chips L/G/Ä   pommes, sallad, remouladsås & maltvinäger 

Hamburgare (90g) L/G/Ä   pommes, ost, sallad & chipotledressing

Kyckling Nuggets  L/G   pommes, sallad & vitlökssås  

Frasiga Pannkakor L/G/Ä  med pannkakssylt & vaniljglass      

Oxfilé på planka  L/Ä  jättemumsigt färskt potatismos & bearnaisesås

                              Desserter
Friterad vaniljglass G/L med Säsongens frukter & kex

Vitchoklad pannacotta G med frukt. Smaksatt m. kahlua & baileys

Chokladkaka G med vaniljglass & säsongens frukter           

Vitchoklad Cheesecake G/L med sorbetglass & säsongens frukter

Sorbetglass på husets vis                               

Äppelknyte G/L  serveras med kanel & vaniljsås                                                                                  

Milkshake G välj mellan vanilj, jordgubb eller choklad                      
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Hamilton
Bar & Restaurang

Öppettider
Mån - Fre 11:00 - 01:00
Lör - Sön  12:00 - 01:00

Tel: 08-625 00 09

Meny

www.hamiltonsollentuna.se

 After Work
MÅN - TORS   11:00   -  19:00  
FREDAG          11:00   -  18:00 

( alkoholfritt alternativ finns till alla drinkar )
Stor stark GB  40cl  30:-   / 50cl   39:-

Glas vin  40:- /  Veckans öl 50cl   39:-    / vodka & energidryck   69:-
Läsk   40cl   30:-  / 50cl     40:-

Black & white Ä
oxfilé, Fläskfilé, Sparris, pommes, rödvinssås & bearnaisesås
Regnbågsfilé På Planka  G/L/Ä
gräddstuvade rotfrukter & limecrème
Entrecôte ( alternativt fläskfilé ) På planka  L/Ä
Grillade grönsaker & bearnaisesås
Club sandwich m. avokado  G/Ä
kycklingfilé, Bacon, avokadoröra, chilimajonnäs & pommes
Kycklingwok
kyckling, grönsaker, kokosmjölk, sötsur chilisås & ris
Rimmad Lax  L
med gräddstuvade potatis, citron & rotfrukter
Caesarsallad  Ä/G/S
kyckling, bacon, romansallad, krutonger, färskriven hårdost & dressing
Gulaschsoppa (färsk högrev)  L/G
toppad med färskost och serveras med vitlöksbröd
Hamilton's prisbelönta hamburgare  G/L/N/Ä
bacon, västerbottenost & bearnaisesås
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Vitlöksbröd   L/G 
toppade med färsk riven hårdost . serveras med tzatziki  

Tomat -& mozzarellasallad 
tomat, buffelmozzarella, basilika & oliver  

ChèvretoastL L/G/N 
honungsgratinerad  & baconlindad chèvreost m. rostade valnötter och ruccola

Toast skagen på västkust viss    G/S/SK/Ä 
västkuströra på toast ( räkor, lax, kräftstjärtar ) pepparrot, majonnäs, 
rödlök & stenbitsrom

Tonfisksallad   Ä/G/S
 tonfisk, kokt ägg, körsbärstomater, kalamata olives & limeaioli

Ost & Chark tallrik  
3 sorters ost / chark, körsbärstomater, kalamata olives & vitlöksbröd

Hamiltons Vegetariska  G/L
mozzarella sticks, halloumi ost, falafel , grönsaker, lökringar, salsa  & Guacamole

                           Fisk & Pasta                                      
Grillad Havsabborrefilé  L/SK                   
 vitlöks & chili frästa jumboräkor, grönmusslor &  gräddstuvade rotfrukter                                                                  

Grillad Laxfilé  SK/L 
västerbottenostgratinerad pommes duchesse - överbakad laxfilé,
citrussås & sparris          

Krämig fisk-& skaldjursgryta SK/L/G                                                 
lax, abborre, havskräfta, grönmusslor, jumboräkor, kokt potatis, 
färskost & vitlöksbröd               

Husets fisk-& skaldjurspanna SK/L/G                                
lax, abborre, grönmusslor, havskräfta, jumboräkor, majskolv,  grönsaker
i het gjutjärnspanna med 3 dippsåser ( Västkuströra, remouladsås, limecrème )                      

Oxfilépasta  L/G  
pasta med oxfilé, gorgonzolaost, chili, grönsaker & paprikagräddsås           

Pasta provençale  L/G         
fläskfilé, champinjoner, zucchini, tomat, riven hordost & provençale sås  

Kycklingpasta  L/G 
strimlad kyckling, grönsaker, vitvin, tomat, grädde & färskriven hårdost                           

Krämig Fisk-& skaldjurspasta  SK/L/G                              
lax, jumboräkor, havets frukter, vitlök, vitt vin, chili, rotfrukter, citrus,
grädde & havskräfta
     

 Tillbehör    
Klyftpotatis / kokt potatis / pommes frites / ris / Pasta G/ 

Tomat- & ruccolasallad / potatisgratäng L / grillade grönsaker/ 
färsk potatispuré L / hemgjorda 

västerbottenpotatiskroketter L / G /  örtstekt potatis 
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                                         4cl   89:-      / 6cl         119:-
Mojito  rum, Lime, Socker, mynta, Sprite  & krossad is

Cosmopolitan citronvodka, triple Sec, Tranbär Juice & Lime Juice

Vodka Lime  vodka, lime & socker                                                                                                   

White Lady gin, triple Sec, Citron, sourmix & Socker              

Mimosa  mousserande vin & Apelsinjuice          

Jordnötter  / chili nötter                                                  

Chips 

Chips med dippsås   

Fördrinkar & Snacks 

                              Kötträtter
Mix grillpanna      Ä/N                                          
här kommer " The best of the best " Oxfilé, Renytterfilé, Kalvytterfilé i het 
gjutjärnspanna tillsammans med tre dippsåser ( bearnaise, tzatziki, bbq - sås ) 
majskolv & grillade grönsaker

Klassisk pepparstek   L/S 
finaste biten av hängmörad Oxfilé. Serveras m. grillade sparris 
& grönpepparsås 

Hängmörad Entrecôte ( alternativt ryggbiff )   L    
hängmörad entrecôte ( alternativt ryggbiff ) m. majskolv, grönsaker, 
svartpepparsås & bearnaisesås

Kalvytterfilé   L 
rosastekt ( färsk svensk ) kalvytterfilé med grillade grönsaker 
& cognacsås
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                               Plankor L/Ä  
                  Samtliga plankor innehåller : grönsaker & hemlagat färskt potatismos.                   

Fläskfilé med grillade grönsaker tomat, bacon & bearnaisesås.                                     

Grillad regnbågsfilé havskräfta, gräddstuvade rotfrukter & limecrème                   

Grillad Laxfilé med grillad sparris, citron & aioli                                  

Grillad hängmörad ryggbiff ( alternativt entrecôte ) 
grillad grönsaker, majskolv, rödvinssås & bearnaisesås                                                                 

Grillad hängmörad oxfilé grillad sparris, majskolv,
rödvinssås & bearnaisesås         

Grillmix på planka oxfilé, Kycklingfilé, Kalvytterfilé, majskolv,
rödvinssås & bearnaisesås                    

                         Hamburgare L/G/N                                               
           Samtliga hamburgare är hemgjorda ( 100% färsk högrev 200g ) serveras 
   m. pommes och innehåller : sallad, tomat, lökringar, saltgurka, coleslaw & dressing

Grillad Halloumiburgare halloumi ost, picklad rödlök, avokadoröra, 
jalapenos, koriander & chipotledressing           

Hamiltonburgare västerbottenost, bacon & bearnaisesås                          

Rysk hamburgare À la Putin SK Kommunistburgare m. skagenröra, 
bacon & chipotledressing      

Klassisk burgare L/G/N cheddarost & chipotledressing                           

Fish & chips AL Ènglish style sallad, pommes, maltvinäger & remouladsås                        

Buffalo Wings kycklingvingar, pommes, blue cheese dipp, 
selleri & gurkstavar         

Nachotallrik ost-& köttfärsgratinerade nachochips med 3 dippsåser
( guacamole, salsa, gräddfil )    
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                    Svensk viltmeny                                             

Älggryta ( 100% svensk älghögrev )  L/Ä  älgkött, skogssvamp, 
morötter, enbär, grädde, lök, rödvin & svartvinbärsgelé   

Älgwallenbergare L/G/Ä  
älghögrev, rårörda lingon, grädde, västerbottenost & enbärsgräddsås

Svenska Älgköttbullar på planka  L /Ä  
svartvinbär, inlagd gurka & skogssvampsås                             

Älgburgare m. västerbottenost (100% svensk Älghögrev) L/G/N       
västerbottenost, bacon, coleslaw, lökringar, pepparrots -& chipotledressing     

Svingott Svensk vildsvinsburgare  L/Ä/G/N                                       
grönmögelost, coleslaw, lökringar, rårörda lingon, pepparrots- & chipotledressing                

Grillad Renfilé  
med björnbärspuré, lagrad balsamicovinäger, skogssvamp & enbärsgräddsås  

Mixgrillpanna av svensk vilt                             
här kommer " the best of the best " Renfilé, vildsvinsburgare,  älgköttbullar
i het gjutjärnspanna tillsammans m majskolv, 
grönsaker & 3 dippsåser ( björnbärspuré, lingonpuré, bearnaisesås )
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Förrätter & Sallad
Är du allergisk? Fråga oss så hjälper vi dig : 

senap (S) - laktos (L) - gluten (G) - skaldjur (SK) - nötter (N) - ägg (Ä)


