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FOOD AND DRINKS

MENU

 PLEASE ORDER 
AT THE BAR

QUIZ NIGHT
Every Monday, starts at 20.00

JOIN US FOR 

0650-40 22 61
www.thebellhudik.se
info@thebellhudik.se

LIVE MUSIC
Every week

Dart board
Board games to play

Öl & Cider på fat 

Öl och cider på flaska 
Lokala ölsorter (erbjuds utifrån tillgång)
Fråga gärna i baren efter fatöl på tillfälligt besök

Vin  
Glas  

Flaska   

Alkoholfria alternativ

DRINKS

fr. 35 kr

fr. 35 kr   

fr. 59 kr

fr. 25 kr

fr. 47 kr

fr. 72 kr

fr. 55 kr

fr. 79 kr

fr. 295 kr

fr. 20kr/clStarksprit 

Öl

Cider

Vin

Läsk

Drinkar



PLEASE ORDER AT THE BAR

Snackplate  9     9 kr
En tallrik fylld med olika ostar, salami, oliver, 
grissini, tunnbröd. Serveras med mangochutney.
 
Cruditites      59 kr
Blandade grönsaker med dipsås.
 
Toast Skagen      99 kr
Vitt bröd, skagenröra, serveras med löjrom. 
 
Råraka & Löjrom    105 kr
Stekt riven potatis serveras med rödlök, 
cremé fraiche och dill. 

Soup of the day     89 kr
Serverad med bröd.

Haloumi Stick      89kr
Haloumi & paprika, serveras på spett med sallad 
och sweet chilidip.
 
Chicken Bites      69kr
Friterad kyckling, serveras med två dipsåser. 
 
Onion Rings      59kr
Friterade lökringar, serveras med bbq-sås.
 
Sweet pommes frites     59kr
Friterad sötpotatisstrips, serveras med två dipsåser. 
 
Pommes frites      49kr
Friterade strips serveras med två dipsåser.
 
Olivs      40 kr
En skål med oliver.

    

SOMTHING SMALL

MIXED WARM ONES
Pepparstek 2     89 kr
Oxfilé och stekt klyftpotatis, serveras med 
grönpepparsås, gröna bönor och körsbärstomater. 
 
Biff Rydberg 2     39 kr
Tärnad biff med stekt potatis, lök och pepparrots-
kräm, serveras med en rå äggula.  
 
Oxfilé Pasta    1  89 kr
Oxfilé och pasta i en tomat-, vitlök- och chilisås.
Vegetariskt alternativ finns med haloumi.

Alfredo Pasta 169 kr  
Pasta med Kyckling och Bacon eller lax, 
krämig ost- och gräddsås, serveras med ärtor.
Vegetariskt alternativ finns med svamp.

Shepherds Pie      169 kr
Köttfärspaj med lammfärs, mosad potatis med
parmesan, serveras med säsongens grönsaker.
 
Bangers & Mash     169 kr 
Traditionell engelsk korv med mosad potatis,
serveras med lök sky och ärtor

Fish & Chips      179 kr
Friterad torskrygg efter vårt eget recept, 
serveras tillsammans med pommes frites, 
remouladsås och ärtpuré.

Pub Sandwich      135 kr
Grillat olivbröd med lufttorkad skinka, buffel-
mozzarella, tomater, rödlök, och soltorkade tomater. 
Serveras med sallad.
 
Fish Cakes      129 kr
Friterad fiskpaté serveras med sallad och 
sweet chilisås.

Grilled salmon      129 kr
Grillad lax med kokt potatis, serveras med 
krämig sås, sallad, citron och dill.

Tikki Masala Curry     169 kr
Mediumstark vegetarisk curry.
Serveras med ris och naanbröd. 
Finns även med kyckling

 

The Bell Bacon & Cheese Burger    179 kr
Hamburgare på högkvalitativt nötkött med bacon 
och cheddarost, serveras med pommes frites, 
bearnaise, friterade lökringar och sallad. 
 
Grilled Chicken Peri Peri Burger    169 kr
Grillad kyckling med Perimajonäs, lökringar och 
pommes frites.

Halloumi Burger & Sweet Chilisås    169 kr
Serveras med sötpotatis pommes frites, friterade 
lökringar och sallad

The Bell Burger & Beer 1 99 kr 
Ostburgare med barbequesås, potatisklyftor 
och en 40 cl Åbro.  
 

THE BELL BURGERS

Chocolate Brownie 75 kr 
Chokladkaka med vispad grädde.

Cheesecake with mixed fruit compote 75 kr
Paj med fruktkompott.

Apple crumble served with vanilla sauce 75 kr
Äppelpaj med vår egna vaniljglass.

Homemade Ice cream 65 kr
Vår egna vaniljglass.

SOME SWEET AFTERWARDS

Caesar Salad      159 kr
En riktig klassiker. Grillad kyckling med bacon,
krutonger, parmesanost och caesardressing.

Halloumi Salad     159 kr
Grillad Haloumi serveras med sallad, gurka, 
tomater, paprika.

Kyckling salad     159 kr
Grillad kyckling, serveras med sallad, gurka, 
tomater, paprika.

SALLADS

Chicken nuggets
Friterad kyckling med pommes frites

Kids Pasta
Krämig pasta med bacon och kyckling

Sausage and mashed potatos
Korv och potatis med ärtor

Cheese Burger
Ostburgare med pommes frites och grönsaksstavar.

Fish & chips
Friterad fisk med pommes frites och gröna ärtor

KIDS MENU
Including a Festis drink and ice cream 79 kr

PLEASE ORDER AT THE BARPLEASE ORDER AT THE BAR


