
NÄMDÖ KÖK & BAR
MENY 2016 



Guns Livs startades 1950 
av Gun   Jojje Ohman 
och hette fran borjan 
Guns Konditori   Speceri. 
1977 borjade dottern 
Kerstin Ohman Moberg pa 
heltid i rorelsen 
och sedan ett antal ar 
tillbaka driver Kerstin
rorelsen sjalv.

2004 startades 
Namdo Kok   Bar.
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08-571 563 79     070-433 1 1 66    www.namdokrog.se



Skagentoast         94:- 
Toast med skagenröra och sallad.
Toast with skagenmix and salad.

Hummersoppa med räkor              
Serveras  med vitlöksbröd.                  

halv           85:-

Lobster soup with garlic bread .

ForratterForratter
starters

Nachochips med salsa och guacamole   65:- 

Musslor på sjömannens vis  
Musslor, vitlök, lök, persilja, vitt vin. Serveras med bröd.
Obs! Endast lördag-söndag.

      halv           99:-



Stekt strömming på rågbröd     89:-
Rågbröd med stekt inlagd strömming.
Fried pickled herring on dark rye bread.

Kerstins räkmacka        99:-
Grovt bröd med majonnäs, sallat, kokt ägg och handskalade räkor.
Rye bread with mayonnaise, salad, eggs and hand peeled shrimps.

Bakad potatis med skagenröra          104:- 
Bakad potatis fylld med skagenröra, serveras med sallad.
Baked potato with skagen mix, served with salad.

Hummersoppa med räkor             hel       105:-
Serveras  med vitlöksbröd.                  
Lobster soup with garlic bread .

Sallad         Grekisk       105:- 
Salad: greek or chicken or shrimp.    Kyckling        110:-
         Räkor        120:-

Club Sandwich              125:- 
Kycklingröra, majonnäs, rödlök, paprika och sallad.
Chicken mix, mayonnaise, red onion, paprika and salad.

MellanratterMellanratter
side-dishes



Halloumiburgare

              

149:-
Halloumi, avocado och salsa.
Halloumiburger. Halloumi, avocado and salsa.

Solviksburgare                 149:-
Hemgjord 200g hamburgare med ost i bröd med sallad, dressing, 
aioli, tigersås och pommes frites.
Homemade 200g hamburger with cheese in a bun 
with salad, dressing, aioli, tiger sauce and french fries.

Erlands räkmacka              179:-
Grovt bröd med majonäs, sallad, kokt ägg och handskalade räkor.
Erlands Shrimpsandwich on rye bread.

         

VarmratterVarmratter
main course

Laxburgare 149:-
Laxburgare i bröd serveras med räkröra.
Salmonburger is served with shrimpmix.



Musslor på sjömannens vis                 189:-
Moule mariniere med bröd. Musslor, vitlök, lök, persilja och vitt vin.
Obs! Endast lördag-söndag
Clams. Only saturday-sunday

Ryggbiff  med Bearnaisesås           209:-
Ryggbiff med Bearnaisesås.
Sirloin steak with béarnaise sauce.

VarmratterVarmratter
main course

Varmrökt Lax                 154:-
Serveras med örtsås och kokt potatis.
Smoked salmon with herb sauce and boiled potatoes.

Dagens planka (efter kl 17:00)                 179:-
Fråga personalen.
Ask the staff.

Tillval
extra

Vitlöksbröd   Garlic Bread.                  30:-
Lök & tomatsallad   Onion & tomatoe Salad                49:-
Pommes Frites   French Fries                  50:-
Räkor   Shrimps                                50:-
Majonäs   Mayonnaise                    15:-
Aioli   Aioli                      15:-
Bearnaisesås   Béarnaise sauce                  15:-
Vitlökssmör eller persiljesmör                 15:-
Guacamole                   19:-
Salsa                    19:-  

Kvällens special   från kl 17  pris kan variera
Tonight´s Special.      (Oftast kött sön-mån, fisk tis-lör)



Desserter
 desserts

Glasscoupé            69:-
4 smaker kulglass efter eget val. Kex, vispgrädde och chokladsås.
Ice cream coupe.

Chokladfondant      69:-
Med grädde och bärsås.
Chocolate Fondant with wipped cream and berrysauce.

Husets dessert         79:-
Varierar, fråga servisen.
Dessert of the day, varies, ask the staff.

Glass 
Ice cream.
Fråga personalen om vilka smaker som finns.
Serveras med ett kex i skål.  

1 kula   27:- 

        2 kulor   32:-

        

3 kulor   37:-

Sista beställning tas 30 min före stängning


