
Slots Bowl & Restaurant MøntportenSlots Bowl & Restaurant MøntportenSlots Bowl & Restaurant MøntportenSlots Bowl & Restaurant Møntporten    
Tlf. 70101116  *  www.slots-bowl.dk  *  info@slots-bowl.dk 

 
 
 
 

Tirsdage, onsdage og torsdage 
søndage tilbydes SøndagsBuffet 

 

Á la carteÁ la carteÁ la carteÁ la carte    
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                            
    
    
 
    
 

Bowling 1 time + kr. 30,Bowling 1 time + kr. 30,Bowling 1 time + kr. 30,Bowling 1 time + kr. 30,----        ex. skoleje kr. 15,ex. skoleje kr. 15,ex. skoleje kr. 15,ex. skoleje kr. 15,----        
 

OOOOkseksekseksesteaksteaksteaksteak    
----    stegt med hvidløg & timianstegt med hvidløg & timianstegt med hvidløg & timianstegt med hvidløg & timian        

serveres med serveres med serveres med serveres med     ovnstegte ovnstegte ovnstegte ovnstegte nye nye nye nye kartoflerkartoflerkartoflerkartofler,,,,    løvstikke, løvstikke, løvstikke, løvstikke, sommergrøntsommergrøntsommergrøntsommergrønt    & lun bearnaise& lun bearnaise& lun bearnaise& lun bearnaise    
kr. 149,- 

OksehakkebøfOksehakkebøfOksehakkebøfOksehakkebøf 

----    med bløde løg, skysovs og kogte kartoflermed bløde løg, skysovs og kogte kartoflermed bløde løg, skysovs og kogte kartoflermed bløde løg, skysovs og kogte kartofler    
 kr. 119,- 

Ovnbagt laksesteakOvnbagt laksesteakOvnbagt laksesteakOvnbagt laksesteak 

----    med med med med sommergrønt, frisk pasta & hollandaisesaucesommergrønt, frisk pasta & hollandaisesaucesommergrønt, frisk pasta & hollandaisesaucesommergrønt, frisk pasta & hollandaisesauce    
kr. 139,- 

KyllingeKyllingeKyllingeKyllingebrystbrystbrystbryst    
----    med med med med pestopestopestopesto, ovnbagte, ovnbagte, ovnbagte, ovnbagte    nyenyenyenye    kartofler, kartofler, kartofler, kartofler, løvstikkeløvstikkeløvstikkeløvstikke    &&&&    sommergrøntsommergrøntsommergrøntsommergrønt        

kr. 119,- 

Stegt FlæskStegt FlæskStegt FlæskStegt Flæsk 

----    med persillesovs og kogte kartoflermed persillesovs og kogte kartoflermed persillesovs og kogte kartoflermed persillesovs og kogte kartofler    
kr. 99,- (refill + kr. 20,-) 

Slots burgerSlots burgerSlots burgerSlots burger 

----    grillet hakket oksekød med frisk snittet iceberg salat, i en lækker focaccia bolle m/ solmodne grillet hakket oksekød med frisk snittet iceberg salat, i en lækker focaccia bolle m/ solmodne grillet hakket oksekød med frisk snittet iceberg salat, i en lækker focaccia bolle m/ solmodne grillet hakket oksekød med frisk snittet iceberg salat, i en lækker focaccia bolle m/ solmodne 
tomater, frisk agurk og saftige løg. Serveres med krydrede kartomater, frisk agurk og saftige løg. Serveres med krydrede kartomater, frisk agurk og saftige løg. Serveres med krydrede kartomater, frisk agurk og saftige løg. Serveres med krydrede kartoffelbåde og chilimayo.toffelbåde og chilimayo.toffelbåde og chilimayo.toffelbåde og chilimayo.    

                    150g. 99,-  /  300g. 139,- 
(tilkøb ost eller bacon kr. 5,-/10,-) 

Se også vort dessertkortSe også vort dessertkortSe også vort dessertkortSe også vort dessertkort 


