F örrätter & sidekicks
VITLÖKSBRÖD 30:Bröd stekt i vårt egna hemgjorda vitlökssmör
STOR
Pommes frites med dippa
Skål pommes med ditt eget val av dippa. LITEN
Bearnaise, ketchup, aioli eller liknande.

S mått & gott

B urgare
Våra burgare serveras med Pommes & bearnaise dipp

85:50:-

Nachotallrik classic 70:Stor skål med nachos och smält ost.
Serveras med husets aioli & salsasås.

AZALEE BEA BURGARE 117:-

150 gr oxburgare med bearnaise.
Tomat, sallad, picklad gurka och rå lök.

Panerad sejfilé, friterad med
pommes frites och remouladsås

Azalee minibiff 155:-

100 gr oxryggbiff. Serveras med
husets bearnaisesås och pommes.

CHEDDAR BACON BURGARE 127:-

Nachotallrik deluxe 95:-

Stor skål med nachos och smält ost.
Tacokryddad köttfärs, jalapénos och picklad rödlök
Serveras med husets aioli & salsasås.

150 gr oxburgare, tomat, sallad, bacon,
cheddarost, picklad rödlök & burger dressing.

PICKLES & ONION BURGARE 137:150 gr oxburgare, inlagd gurka, stekt lök,
tomat, sallad, cheddarost och aioli.

HOT MEXICANA BURGARE 147:-

P lankstek

150 gr oxburgare, jalapennos, salsa, shriracha mayo,
tomat, sallad, cheddarost & nachos.

D essert
Vaniljglass med kex & grädde 50:Välj topping: choklad - kola - jordgubb

Oreo cheesecake 65:Vår hemlagade cheescake med
ditt eget val av topping: choklad eller kola

Extra majs, lök, ost, etc kostar 10kr per st

Azaleés klassiker och favorit sedan 1977

Azalee´s plankstek

FISH AND CHIPS 93:-

200 gr 215:100 gr 165-

Svensk ryggbiﬀ av bästa kvalitet
serveras på ekplanka med grillad tomat, majs och
duschessemos. Rå lök och husets bearnaisesås.

Plankstek går att få vegetariskt
och serveras då med salsa oumph

Till våra burgare går det
att lägga till 150 gr kött
för 70 kr per st
VÅRA
går även BURGARE
att få ve
geta
och serv
eras då riskt
med
stekt HA
LLOUMI

Pommes frites
Duschessemos

15 / st
Vitlökssmör
Bearnaisesås
Salsasås
Aioli
BBQ sås
Cayennesås
Hamburger dressing
Remoulad

Ölkorv, Jordnötter, Chilinötter & Chips 25:-

Allergiker - Fråga vad vi kan göra för Er

AZALEE RESTAURANG - PÅ MÖLLAN SEDAN 1977

35 / st

Chips finns i flera sorter, fråga personalen.

ÄT GOTT I MYSIG MILJÖ

CLAESGATAN 8 - MALMÖ

TEL 040-191918

