S idekicks & Snacks

A la Carte

Nachotallrik classic 65:-

F örrätter & smått

PLANKSTEK

Azaleés klassiker och favorit sedan 1977
Svensk ryggbiff av bästa kvalite
200 gr 185:-

200 gr svensk ryggbiﬀ

VITLÖKSBRÖD 30:Tre skivor bröd stekta i vårt eget hemgjorda
vitlökssmör

Serveras på ekplanka med grillad tomat,
majs och duschessemos.
Samt hackad rå lök och husets bearnaisesås.

RÄKMACKA 79:-

På grillat levain bröd serverar vi färska räkor
vår special mayo, sallad citron ägg halva

FALSK PLANKSTEK 115:-

Pannbifftoast 82:-

En variant av vår storfavorit!
Här är köttet utbytt till 200 gr pannbiff av blandfärs.
Serveras på ekplanka med grillad tomat,
majs och duschessemos.
Hackad rå lök och husets bearnaisesås.

På blandfärs med majonäs, sallad, tomat på rostat bröd.
Serveras med pommes

FISH AND CHIPS 93:Panerad fritterad fisk med
pommes frittes och remouladesås

AZALEE DEAL DE LUXE 175:200 gram svensk ryggbiff av bästa kvalité.
Serveras med vår bearnaisesås, rå lök och sallad.
Pommes frites.

AZALEE DEAL 80:200 gram pannbiff på blandfärs.
Serveras med vår bearnaisesås, rå lök och sallad.
Pommes frites.

B urgare
Våra burgare serveras med Pommes & bearnaise dipp

100 gr 135:-

PEPPARSTEK 200 gr 185:Smakrik svartpepparkant runt biffen.
Grönpepparsås och pommes frites.
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Pommes frites med dippa

STOR

Skål pommes med ditt eget val av dippa. LITEN
Bearnaise, tomat ketchup, aioli eller liknande.

70:40:-

Mor Elsaś hemlagade köttfärspaj 60:Vår klassiska köttfärspaj

Lökringar med dippa

35:-

Jordnötter, Chilinötter & Chips 25:Chips finns i flera sorter, fråga personalen.

D essert
Chocolate Fudge Cake 55:Amerikansk chokladtårta med
vaniljglass och grädde
Vaniljglass med chokladsås 50:Serveras med grädde och kex.

CAMEMBERT 70:Salta kex och hjortronsylt

Extra majs, lök, etc kostar 5 kr per st
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30 / st

AZALEE BEA BURGARE 105:-

200 gr oxburgare med bearnaise.
Tomat, sallad och hackad rå lök. Pommes & bearnaise dipp

BACON OST BURGARE 120:-

200 gr oxburgare, sallad, bacon, ost, rödlök & burger dressing.

BLANDFÄRS BURGARE 80:-

200 gr hemlagad burgare på blandfärs.
Serveras med vår bearnaisesås, tomat, rå lök och sallad

HALLOUMI BURGARE 115:-

Stor skål med nachos och smält ost.
Serveras med husets aioli & salsasås.

Serveras med brioche bröd, sallad, tomat, sriracha mayo,
rödlök. Pommes & bearnaise dipp

B arnrätter
CHICKEN NUGGETS 75:-

Pommes
Stekt potatis
Dushessemos

10 / st
Vitlökssmör
Salsasås
Bearnaisesås
Caesar dressing
Grönpepparsås Aioli
Brunsås
Hamburger dressing
Remoulade
Sriracha mayo

6 stycken nuggets med pommes och bearnaisesås
Azalee minibiff 115:-

100 gr svensk ryggbiff med husets bearnaisesås och pommes
Gurka och tomat.

Allergiker - Fråga vad vi kan göra för Er

Azalee Restaurang
Claesgatan 8, 214 26, Malmö

