Förrätter
Bruschetta

Vitlöksbröd med aioli, oliver,
Italiensk piccante salami.

69 kr

Toast Skagen

Handskalade räkor i dillmajonäs,
schalottenlök och krispig sallad.

119 kr

Sam's Nachos

Nachos gratinerade med cheddar.
Serveras med hackad jalapeños,
rödlök, tomat, chili salsa och aioli.

99 kr

Carpaccio

Rökfylld rå-oxfilé med en härlig
dijonvinägrett,krispig sallad,
parmesanost.

129 kr

Vinkokta musslor

Blåmusslor, lök, chili, vitt vin, smör 129 kr/199 kr
och fänkål. Serveras med pommes
eller vitlöksbröd samt aioli.

Har ni frågor gällande vår meny?
Har du / ni allergier eller någon annan fråga gällande vår meny så tveka inte
att fråga vår personal. Vi är här för att Ert besök på Sam’s skall vara så bra som
möjligt!

You got questions regarding our meny?
If you have allergies or any other question regarding our menu, please do not
hesitate to ask our staff. We are here to make your visit to Sam's as good as
possible!
Denna meny är ordinarie meny, vi reserverar oss för ändringar relaterade till speciella
kampanjer.

Huvudrätter
Alla våra kötträtter serveras med valfri potatis, pommes frites, klyftpotatis
eller vår härliga potatisgratäng och en härlig fetaost sallad.

Sam's
Högrevsburgare
150 gm

Cheddarost, bacon,
lökringar, coleslaw,Sam’s
majonnäs och krispig
pommes.

129 kr

Sam's
Högrevsburgare
220 gm

Högrevsburgare med brieost,
karamelliserad lök, långkokt
BBQ-sås,Sam’s majonnäs,
coleslaw och krispig
sötpotatis pommes.

179 kr

Sams Portabello
burger (vegetarisk)

Vegetarisk ‘burgare’ med
portabello & halloumi,
karamelliserad lök, långkokt
BBQ sås och, färsk
avokado-majonnäs med
sesamfrön och coleslaw.

169 Kr

Sam's Kycklingfile

Serveras med en härlig
krämig kantarell &
svampsås.

189 kr

Sam's fläskfile

Serveras med krämig
kantarella & Champinjonsås.

189 kr

Sam's Iberiska
revben

Chili och honungsglaserat
Iberiskt revben, långkokt
BBQ sås med ananas smak
samr en syrlig sallad.

189 kr

Sam Oxfile bastard

Serveras med rödvinsås. *

189 kr

Fråga personalen om det finns

Black & white

Black angus ryggbiff och
fläskfile med rödvinssås &
bearnaisesås.

229 Kr

Sam's Tournedos*

Vår fina oxfile där du väljer
279 kr
valfri sås, välj mellan rödvin
och bea, pepparsås med
krämig kantarell, eller
krämig kantarell sås.
Serveras på traditionellt sätt.

Sam's lax med med
tigerräkor

Färsk Lax och tigerräkor på
spett. Serveras med en härlig
sås och tigerräkor
chilimarmelad rostad potatis.

229 Kr

Sam's Plankstek

Med Duchessepotatis eller
pommes frites, Black Angus
ryggbiff, grillad majskolv,
gratinerade tomater,
baconlindad grön sparris,
bearnaisesås och rödvinssås.

279 Kr

Sam's Lammracks
( ca 450 gm)

Lammracks med rostad
potatis och rödvinssås

299 kr

Kantarellrisotto

Balsamico syltat sidfläsk
med smörstekt svamp och
sparris och parmesanost
(Alternativ vegetarisk).

189 kr

Sam’s Pasta
pappardelle

Grillad black angus ryggbiff,
serveras med en krämig
kantarell & champinjonsås med
parmesan(veg. alternativ
smörstekt portabello)

199 kr
(169 kr)

Caesarsallad

kyckling, bacon,
romansallad, Sam's
caesardressing, tomat,
gurka, oliver, Krutonger och
Parmesanost.

159 kr

Sam’s & Bubba
Räksallad

Salladsmix, gurka, tomat,
rödlök, ägg, grön sparris,
Rhode islandsås,
Dijonvinägrett.

169 kr

Efterrätter

Blåbärspannacotta

Serveras med mandelsmulor och
färska bär

59 kr

Créme catalan

Serveras med mandelsmulor och
färska bär

59 kr

Sams
chokladtryffel

Sams egna chokladtryffel

25 kr / st

Kladdkaka

Serveras med vaniljglass och färska
bär.

79 kr

Tre sorbet

Tre olika sorters sorbe

79 kr

Vi har fullständiga rättigheter!
Smaklig måltid önskar Sardar med personal!

