MUNTLIG
av spise

BURGER

LUNCH

PIZZA

Hamburgeren vår er av den klassiske
varianten, home made style!

Toast

Tynn sprø bunn med
Muntligs egen pizzasaus og
osteblanding, stekes i vår
gloheite steinovn.

Muntligburger

Inneholder gluten (hvete, rug),
melk og soya

160g oksekjøtt, salat, tomat, sylteagurk
hjemmelaget dressing på purpur brød
Inneholder gluten (hvete), melk, egg og soya

102,- | 108,- | 120,Student

|

Ansatt

|

Andre

Muntligburger med
chili guacamole

Inneholder gluten (hvete), melk, egg og soya

102,- | 108,- | 120,|

Ansatt

|

Inneholder gluten (hvete), melk, egg og soya

102,- | 108,- | 120,Ansatt

|

Inneholder gluten (hvete, rug),
melk
Student

|

Ansatt

|

Andre

av surdeigsbrød med egg,
tomat og artiskokk krem

Vegetar

Inneholder gluten (hvete, rug),
melk og sennep

55,- | 59,- | 65,Student

|

Ansatt

|

Andre

85,- | 90,- | 100,Student | Ansatt | Andre

102,- | 108,- | 120,Ansatt

|

Andre

Pommes frites
26,- | 27,- | 30,-

Student | Ansatt | Andre

m/persille & chili-majones

Inneholder gluten (hvete) og melk

102,- | 108,- | 120,|

Ansatt

|

Andre

Æra
Tomatsaus, ost, Æra norsk
spekeskinke, ruccula og pesto
Inneholder gluten (hvete) og melk

102,- | 108,- | 120,Student

|

Ansatt

|

Andre

Hvit
Hvit pizzasaus, ost,
sopp, squash og bacon

Inneholder gluten (hvete) og melk

102,- | 108,- | 120,Student

|

Ansatt

|

Andre

Dessert

Tilbehør:
Pommes frites

Tomatsaus, ost og Siliana salami

med grillet kylling filet,

Inneholder gluten (hvete, bygg, havre),
melk, egg, soya og selleri
|

85,- | 90,- | 100,Student | Ansatt | Andre

av surdeigsbrød med Æraskinke,
vellagret Jarlsbergost og dijonsennep

hjemmelagete urtekrutonger,
ailioli og parmesan

Av røbeter og selleri

Student

Tomatsaus, ost og pesto

Inneholder gluten (hvete) og melk

Student

Salat

Andre

Margherita

Siliana

Blings
eller

Muntligburger med
coleslaw og BBQ-saus

|

av nygrillet landbrød
med Jarlsberg og Siliana salami

Inneholder gluten (hvete, rug) og egg

Andre

BBQ & coleslaw

Student

eller

47,- | 50,- | 55,-

Avokado & chilisaus

Student

av nygrillet landbrød
med mozzarella & tomat

Søtpotetfrites

30,- | 32,- | 35,-

34,- | 36,- | 40,-

Student | Ansatt | Andre

Student | Ansatt | Andre

Varm sjokolade fondant
med bringebærsaus og is

Inneholder: gluten (hvete), egg, melk
34,- | 36,- | 40,Student | Ansatt | Andre

Vennligst bestill i baren
Følg oss på facebook @muntlig

