Restaurant Lillevang

TAKE AWAY
Afhentning på Jyllandsvej 32, 4200 Slagelse

PLANKEBØF
Steak af prima oksefilet, serveret på
engangsplanke. Dertil kartoffelmos lagt på
sprødstegte rodfrugte. Serveret med dagens
garniture. Vælg mellem:
Pebersauce lavet på Madagascarpeber, svampe a la creme eller skysauce.

129,Vores planker er skåret af bøgetræ, og du
kan vaske dem og anvende dem et par
gange efterfølgende.

Afhentning fra: Tirsdag - Lørdag ml. kl. 17-20 (eller efter aftale)

PLANKE
MED UNGHANE
Hel unghanebryst med skind og vingeben,
serveret på engangsplanke med kartoffelmos.
Lagt på sprødstegte rodfrugter og serveret
med dagens garniture. Dertil lækker kyllingesauce lavet af fond fra kylling og unghaner.

129,-

LAMMESKANK
250 gram skank af New Zeelandsk lam.
Langtidsbraiseret, lagt på sprødstegte
rodfrugter og serveret med dagens
garniture. Serveret med dagens rustikke mos
eller knust kartoffel.
Dertil lam/rosmarinsauce.

129,-

SPAGHETTI
CABONARA

Forkæl kæresten med en lækker Tapas, og
vi sørger for vin også. Tapas anrettet på fad,
klar til servering, med 3 forskellige charcuterie og 3 forskellige internationale oste – alt
anrettet med forskelligt tilbehør, tapanader,
marmelader, humus og meget meget mere.

Klassisk lækker Cabonara med løg, bacon,
fløde og frisk parmasan.

Brioche Burgerbolle med stor 220 gram
hakkebøf, lagt på salat med tomat, agurk,
burgerdressing, løgringe & bacon.
Dertil fritter og mayo.

99,-

Veggie burger

Til 2 personer, inkl. 1 flaske vin
KUN 400,-

Bestil på: 51 75 85 80

OKSEMØRBRAD
MED PANCETTA
Beauf af oksemørbrad choppet med sprød
Pancetta. Garanteret mør og saftig. Serveres
på sprødstegte rodfrugter/grøntsager med
dagens garniture, lækker trøffelssauce og
dagens kartoffel.

Kun fredage og lørdage
179,-

Vores planker er skåret af bøgetræ, og du
kan vaske dem og anvende dem et par
gange efterfølgende.

TAPAS/CHARCUTERIE
MED VINO

Vi sørger for lækkert hjemmebagt brød og
en fantastisk rødvin eller hvidvin
(eller mousserende vin).

TAKE AWAY

BURGER

Brioche burgerbolle, med Vegetarbøf,
dressing, salat, tomat, agurk og syltede
rødløg serveret med mayo og fritter.

89,-

OVNSTEGT
KYLLING
En halv kylling serveret med salat,
pommes frites og mayo eller remoulade
samt agurkesalat.

89,-

Børnene
Hjemmelavede kyllingenuggets
Hjemmelavede Kyllingenuggets
(Panko-paneret kyllingebrystfilet).
Med pommes frites og ketchup.

49,Forbehold for ændringer i menuen – alt efter sæson osv.

