Hej och välkomna till oss på Sinus!
Visst får man lite utomlandskänsla ändå?
Och det är en av anledningarna till att vi
serverar mat med smaker från sydeuropa. Tänk
typ spansk beachclub fast med en touch av
Öland. Hos oss är hela familjen välkommen och
vi har en schysst meny för barnen.
Skål och varmt välkomna!

Grekiska OLIVER 		 45:					
Vitlöksbröd med
tzatsikidipp				59:		
Skagenroll

Vår oemotståndliga skagenröra på
handskalade räkor och majonnäs serveras lite
busigt i ett minibriochebröd toppat med citron
och syrad rödlök 					
129:-

Räklåda

Yes! En rejäl näve (ca 500g) goa räkor serveras
med vitt bröd, citron och aioli.
Hörde jag vitt vin?				
199:-

Utvalda charkisar

Lufttorkad skinka, salami milano, salami
calabrese, parmesanost, cornichons och oliver
							139:-

Calamares å den biten!

Friterade bläckfiskringar med aioli, citron och
en liten sallad 					139:-

Paella á la Sinus

Vår signaturrätt. En tolkning av den välkända
spanska risrätten med saffran som både är
färgstark och smakrik. Paellan innehåller
förutom riset bland annat öländskt kycklinglår,
ärtor, paprika och handskalade räkor. En ljuvlig
blandning av doft och smak.
(Vegetarisk alternativ: brynt svamp)		
179:							

BEACHBURGARE

Vår burgare på 150g högrev!
Serveras med prästost, karamelliserad lök,
majonnäs och pommes				179:-

Sinus grilltallrik

200g svensk karreskiva, bearnaisesås,
rödvinssky, tomatsallad samt pommes

FISH AND CHIPS

En brittisk klassiker. Pankopanerad torskfilé
som vi serverar med gröna ärtor,
curryremoulad, citron och en näve pommes
							179:-

Beyond BURGER

Växtbaserad burgare där källan till proteinet
kommer från ärtor och burgarens röda färg från
rödbetor. Serveras med prästost,
veganmajonnäs, karamelliserad lök samt
pommes							
(Går att få helt vegansk)				
179:-

Öländsk Majskyckling

En halv grillad öländsk majskyckling serveras
med vattenmelon, fetaost, tzatziki och grillad
citron 						
189:-

Kvällens sallad			

Fråga personalen vad som serveras idag

Barnmeny

Barnburgare med pommes (serveras plain) 65:Tre pannkakor med sylt och grädde		
55:Fyra pannkakor med sylt och grädde		
65:En grillkorv med pommes 			
65:Två grillkorvar med pommes			
85:Fish and chips					85:-

HALLONSORBET

Två skopor hallonsorbet				49:-

GLASS & JORDGUBBAR

Vaniljglass serveras med
färska jordgubbar, maränger och vispad grädde
							85:-

Crème brûlée
179:-

149:-

Klassisk knäckig crème brûlée			

79:-

Allergier? Fråga oss i personalen så hjälper vi er!

