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02 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 

59:- 

Ungersk gulaschsoppa
A, L

39:- 35:- 

Soppor 
& sallader

Blandad sallad
A, C, G, M

Vitlöksbröd
nybakat 
A, G

med  
kuvertbröd
SEK 69:-



03Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 

Extra tillbehör per portion
Pommes frites  SEK 25:- 
Grillade grönsaker SEK 20:- 
Bearnaisesås SEK 12:-

109:- 

Fitness-sallad
grillade kycklingfilémedaljonger på 

grönsallad serverad med 
balsamicodressing, ruccola, gurkskivor, 

cherrytomater och en blandning av olika 
frön och nötter

A, C, G, H, M, N

Salladsbuffé, per portion

Liten tallrik       39:- 
Stor tallrik       59:-

A, C, G, M

Fried chicken-sallad
Panerad kycklingfilé i strimlor på en bädd 
av grönsallad 

A, C, G, L

109:-

Laxfilé med sallad
marinerad, grillad laxfilé på krispig 

grönsallad serverad med en lätt dressing 
och med färsk Grana Padano  

A, C, D, G, M

139:-



99:- 

XXXLutz schnitzel
av fläsk eller kyckling serverad med pommes frites
A, C, G

ketchup
eller bear-naisesås

gratis

XXXL
schnitzel

04 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 



109:- 

XXXLutz schnitzel ”bondestil”
panerad fläskschnitzel serverad med stekt bacon, 
stekt ägg, rostad lök och pommes frites
A, C, G

Kyckling Bleu
kycklingfilé fylld med 
kalkonskinka och ost serverad, 
med pommes frites
A, C, G

109:-

ketchup
eller bear-naisesås

gratis

ketchup
eller bear-naisesås

gratis

05 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 05Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 



149:- 

Grilltallrik
med fläskkarré, kycklingfilé, fläskfilé, 
små grillkorvar, bacon, grönsaker  
och pommes frites
A, G

ketchup
eller bear-naisesås

gratis

Favoriträtter

06 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 



159:- 

Grillad rumpstek
serverad med grönsaker 
och med pommes frites
C, L

Sötpotatis – grönsakscurry 
på en bädd av vildris med salladsgarnering
F, M

99:-

vegansk

07 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 07Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 



99:- 

Penne med bladspenat
stekta kycklingfilémedaljonger serverade med 
penne-pasta, bladspenat, cocktailtomater och  
ostsås

A, C, G,

Finns 
ävensom vegetariskSEK 79:-

Fisk & pasta

08 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 



Grillad laxfilé
serverad med potatis 

och hollandaisesås
A, C, D, G

139:-

129:- 

Panerad torskfilé
serverad med potatissallad 

och remouladsås
A, C, D, G

Remouladsås  SEK 12:-
Pepparsås  SEK 12:- 
Örtsmör SEK  8:-

Extra tillbehör per portion
Pommes frites  SEK 25:- 
Portion grönsaker SEK 20:- 
Bearnaisesås SEK 12:-

09Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 



59:- 

KIDS schnitzel
liten, panerad kycklingschnitzel serverad 
med pommes frites och ketchup 

A, C, G

10 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 

Barnmeny



59:- 

KIDS panerad rödspätta  
panerad rödspättafilé serverad med 
pommes frites och ketchup eller 
remouladsås  

A, C, D

KIDS spaghetti bolognese
spagetti med tomat- och köttfärssås

A, C, G

49:-

11 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 11Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 

stor 
portion

SEK 79:-

stor 
portion      SEK 79:-



79:- 
XXXLutz tunnpannkakor
fyllda med vaniljglass och serverade med körsbär, 
chokladsås, mandelsplitter och vispad grädde
 
liten portion (1 styck pannkaka) 59,00

 

12 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 

Efterrätter



49:- 

Chokladfudge
varm chokladkaka serverad med en 
kula vaniljglass och vispad grädde

A, C, F, G

69:- 

Äppelstrudel 
nybakad äppelstrudel serverad med en 
kula vaniljglass och vispad grädde

A, C, G

13 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 13Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 



14 Information om allergener enligt codex rekommendation. För ytterligare information om allergener, vänligen konsultera servicepersonalen. 

 30 cl 50 cl

Pepsi Cola, läsk som innehåller koffein  39:- 45:-
33 cl

Pepsi Cola MAX, läsk som innehåller koffein, flaska   39:-

Zingo  39:- 45:-
  

7UP, citron 39:- 45:-
  

Bordsvatten   19:-

Purezza vatten   10:-
33 cl

Purezza kolsyrat flaska 29:-
33 cl

Purezza kolsyrat med citronsmak, flaska 29:- 
   25 cl

Red Bull, burk, energydryck som innehåller koffein   39:-
   20 cl   
Capri Sonne, juicedryck   14:-
    

Alkoholfria 
drycker



15Alla priser är i SEK inkl. moms och avgifter. Ändringar, tryck- och stavfel förbehålles. Symbolbilder. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. 

Espresso, enkel | dubbel G 25:- 35:-
Kaffe G  22:-
Cappuccino G  39:-
Latte Macchiato G  39:-
Varm choklad G  35:-
Fruktte   29:-
Grönt te  29:-
Svart te  29:-
Rött te   29:-

                                                                                                                                                                                             
        33 cl

Spendrups, flaska, lättöl 2,1 % A    39:-
Carlsberg Hof, flaska, mellanöl 4,2 % A    59:-
Stiegl Goldbräu, flaska, starköl 4,8 % A   69:-
  50 cl

Franziskaner Weißbier, flaska, ljus veteöl 5,0 % A    89:-
  18,7 cl

Santa Helena Sauvignon Blanc O    59:-
Santa Helena Cabernet Sauvignon O   59:-
J.P. Chenet Rosé O   59:-

Alkoholhaltiga 
drycker

Te och kaffe



Impressum: Medieninhaberin und Herstellerin: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels. ©XXXLutz Marken GmbH 

https://guestc.me/atxxxlWerde unser Restaurant Stammkunde!
Jetzt schnell und einfach registrieren und laufend alle Aktionen automatisch aufs Handy erhalten!
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Vi hoppas på din förståelse för att all förtäring av utifrån medhavd 
mat och/eller dryck inte är tillåten i restaurangen.

Information om de 14 viktigaste allergenerna enligt Codex rekommendation:
A - Gluten, B - Skaldjur, C - Ägg, D - Fisk, E - Jordnötter,  

F - Soja, G - Mjölk eller laktos, H - Nötter, L - Selleri , M - Senap,  
N - Sesam, O - Sulfit, P - Lupin , R - Blötdjur

För ytterligare information om allergener, vänligen kontakta servicepersonalen.
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