Take away
Vi kan leverera våra rätter hem till dig.
Gratis vid beställning över 400kr.
Du kan förvara dem i kylskåpet i cirka 5dagar och värma i mikrovågsugnen efter
behov.
Rätter som vi då rekommenderar är:
Almost coq au vin, tuppfilé från Tockafarmen/ bakad potatis/ sidosallad 109kr
Botwinka, snälla tantens rödbetssoppa med kokt ägg 79kr
Matig sallad 75kr
Paj med sidosallad 95kr
inkl. bröd
Alla våra kakor och bakelser 22-46kr

Betala kontant eller via
SWISH 1234833810
Tel: 046 13 00 07, kontakt@kameleontbistro.se
Instagram @kameleont_bistro
www.kameleontbistro.se

Mat

Snälla tantens
Botwinka

Soppa av färska rödbetor med blast/ rå gurka/ rädisor/ kokt ägg

79

Almost coq au vin

Ungtupp från Tockafarmen/ vitt vin/ morot/ selleri / bakade
potatis/ sidosallad

109

Pierogi med
surkål och svamp dumplings med surkål/ svamp/ lök/ smör
*

110

*serveras inte
vardagar 11-14

+ stor

+ 20

+ sidosallad

+ 15

quinua/ belugalinser/
sötpotatis/ gulbetor/ morotstsatsiki/rawslaw av surkål och
morötter/

75

+ fetaost

+ 15

+ grillad getost

+ 20

+ varmrökt tupp från Tockafarmen

+ 25

avokado/ edamebönor/glasnudlar/ ingefärspicklade grönsaker/
jordnötter/ koriander

75

+ varmrökt tuppfilé från Tockafarmen

+ 25

Getostpaj

Bakade rödbetor, pasternacka, pasternacka/ rödlök/ timjan

95

Fetaostpaj

karamelliserad lök/ kalamata oliver/ soltorkade tomater

95

Skogssvamp paj

svart rökt skinka/ grana padano/ lök

95

Sparrispaj

avocado/ grana padano/ körsbärstomater

95

Grillad levain

svartrökt skinka/ brieost/ cheddar/ baby spenat

79

Solskensssallad

Grönskande
sallad

Kakor/ desserter
Sernik

polsk ostkaka med apelsin, citron smak

46

Banofeepaj

karamelliserad mjölk/ rå banan/ mascarponekräm

46

Morotskaka

Med topping av philadelphia cream cheese

46

Key lime paj

Paj med mycket smak av lime

46

Almost macaron

Nötmaränger med moccakräm emellan

Kaffekaka

Mördegskaka med smak av kaffe, toppad med mörkchocklad

22

Chockladruta

En brownie med Marabouchocklad

22

32

Dryck
Sövdes rabarberdryck

37

Sövdes päronmust

33

Roots Kombucha hallon, äpple eller ingefära

37

Kiviks Lemonad päron/ ingefära

26

Ramlösa

18

