
Charkbricka 145 kr
Ost & charkbricka med olika charkuterier med goda 
ostar och en och annan oliv. Säg till om du hellre 
föredrar glutenfritt bröd. 

Combo & Share 120 kr
Friterade Mozzarella sticks, Chili poppers, Kyckling-
vingar & Lökringar serveras med aioli och hot salsa  
Lägg till en portion pommes så bli du lagom mätt.

Carpaccio 135 kr
Tunt skivat innanlår serveras med ruccola, pinje-
nötter, balsamico & hyvlad parmesan. 

Vinyls Flatbread 
(Flatbread = Pizzans kusin)

Flatbread med Portabello 125 kr
Med Portabello svamp, karamelliserad lök, getost & 
tryffelolja

Chicken Flatbread 135 kr
Lårkycklingfilé med smulad blåmögel, spicy sås, 
toppat med gräslök

Burger - alla serveras med pommes & dipp
Alla hamburgare går att få med glutenfritt bröd.

Vinyl Classic 165 kr
Högrevsburgare, karamelliserad lök, dressing, ost, 
sallad, tomat

Devils bacon & cheese 185 kr
Burgare med krispig bacon, karamelliserad lök, 
grillad jalapeño & sriracha mayo.

Halloumiburgare 165 kr
Tryffelmajonäs, avokado & picklad rödlök 
Den där goda osten som blivit så populär passar 
perfekt ihop med tillbehören.

Huvudrätter
Caesarsallad 195 kr
Lårkycklingfilé serveras med knaperstekt bacon, 
parmesan & Vinyls egna krutonger.
Friterad Röding 225 kr (KRAV-märkt)
Serverat med tartarsås, rostad nypotatis 
Vi borde alla äta mer fisk, våga prova den här!

Bourbon Sirloin Steak 255 kr
Hängmörad Bourbon-glaserad Sirloin Steak serveras 
med ungsrostade sötpotatisklyftor & aioli.  
En rejäl köttabit, som Lasse skulle ha sagt. 

Das Schnitzel 245 kr
Kalvschnitzel med tranbär, gorgonzolasås & örtslungad 
potatis. Das ist gut!

Dessert 
Veckans Tryffel 45 kr

Gammaldags vaniljglass 65 kr
Hemmagjord kolasås och vaniljglass blir man
aldrig för gammal för.

Vinyls Buffeér (min 10 pers)

Mingelbuffé - från 175 kr/pp
med bl.a kanapeér & snittar

Afterworkbuffé fr 275 kr/pp
med mycket chark, ostar, korvar, friterat
och sallader och lite mattigt

Middagsbuffé fr 395 kr/pp
Rejäl buffé med både kött och vegetariska 
alternativ samt kaffe och dessert.

Kontakta oss gärna för andra önskemål
035-181900 eller booking@vinylhalmstad.se

MENY 17-22
STORA SÄLLSKAP
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