Lunch på vineriet v. 8
Måndag till lördag kl 11:30 - 14:00
Lunch från 95 kr inkl sallad, bröd, isvatten & kaffe
Måndag 18/2
Pasta bolognese | parmesanost
Pasta bolognese | parmesan cheese

Tisdag 19/2
Fish n’ chips | remoulade | grön ärtcrème
Fish n’ chips | remoulade | green pea purée

Onsdag 20/2
Köttbullar | potatispuré | gräddsås | lingon | pressgurka
Meatballs | potato purée | cream sauce | lingonberries | pickled cucumber

Torsdag 21/2
Parmesanpanerade kycklingbitar | rostad potatis | aioli | picklad rödlök | okra
Parmesanbreaded chicken nuggets | roasted potato | aioli | pickled onion | okra

Fredag 22/2
Vineriets cheeseburgare | BBQ | picklad lök | aioli | pommes frites
Cheeseburger/ pickled onion/ BBQ/ aioli/ french fries

Lördag 23/2
Lunchmeny à la carte
Veckans special 120 kr Torskrygg | räkor | vitvinsås | kokt potatis | sauterade vintergrönsaker | dill
Week’s special 		
Cod loin | shrimps | white wine sauce | potatoes | sautéed winter vegetables | dill
Veckans veggie 95 kr
Week’s veggie		

Panerad quornfilé | majscrème | picklade grönsaker | rostad potatis
Breaded quorn fillet | corn purée | pickled vegetabels | roasted potatoes

Övriga rätter 		
Veckans söta 75 kr

Vineriets Caesarsallad 120 kr
Fråga personalen

Brunchbuffé söndag 12:00-15:00
Från druva till vin
Guidning, vinprovning & deli 350 kr/p.
Guidning, vinprovning & deli, lunch, kaffe & chokladbit 440 kr/p
Guidning, vinprovning & deli & säsongens varmrätt och dessert 695 kr/p
Guidning, vinprovning & deli & brunchbuffé 550 kr/p

Dag/ tid
Fre & lör kl 11:45, sön kl 10:30. Fre 18:30, lör 17:30.
Fre & lör kl 11:45
Fre kl 18:30, lör kl 17:30
Sön kl 10:30

Menybokning av säsongsmeny
Förrätt, varmrätt och dessert 550 kr/p

Fredag & lördag kl 19:00

LIVEMUSIK

Fritt inträde. Soul | RnB | Pop.
Vinbar och möjlighet till enklare förtäring.
Fredag 8 mars kl 20:30

NORDIC SEA WINERY | VINGATAN 2 | SIMRISHAMN | TEL 0414-186 79 | showroom@nordicseawinery.se

