
TAKE
AWAY
MENY

BESTILL PÅ TELEFON

40 43 57 13
Kjøkkenet åpent:

Søndag - fredag kl. 15.00-22.00
Lørdag kl. 13.00-22.00

TOLLBODGT. 5 - KRISTIANSAND

Telefon sentralbord 38 02 12 11
Bakgården Både & 40 43 57 13

www.bakgardenbar.no

ÅPNINGSTIDER
Søndag - fredag 15.00-02.00. Lørdag 13.00-02.00

GOD NORSK 
HUSMANNSKOST

SERVERES MANDAG-TORSDAG
Se oppslag eller logg inn på vår Facebookside 
for å se hva som er på tallerkenen denne uka

facebook.com/bakgardenbadeog

Allergivarsel: 
EUs matdirektiv krever at vi opplyser om relevante allergener. Merk at vi kun 

opplyser om allergener som er beskrevet av matdirektivet. Vi produserer 
all mat i samme rom. Spor av allergener kan forekomme i alle retter.

HOLD DEG ORIENTERT
Få tilsendt gode tilbud fra oss

på Både & rett til mobilen
Send Reg Både til 1933

Tjenesten er helt gratis!
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Litt sulten
LEFSERULL MED VARMRØKT CHILI- OG 
KORIANDERLAKS [Inneholder: Hvete, melk, sennep]
Med Philadelphiaost, rømme, rødløk og salat kr 129,- 

LØKRINGER [Inneholder: Hvete, selleri, melk, egg]
Serveres med hvitløksdressing kr 89,- 

KYLLINGVINGER [Inneholder: Selleri]
Serveres med søt chilisaus kr 120,- 

SNACKS [Inneholder: Hvete, soya, egg, selleri, melk]
Kyllingvinger, løkringer og BBQ-spareribs serveres 
med salat, hvitløksdressing og søt chilisaus kr 169,- 

BAKT POTET [Inneholder: Melk, selleri]
Bacon, mais, smør, rømme og krydder kr 109,-

BBQ-KYLLINGSANDWICH
[Inneholder: Hvete, melk, soya, egg, sennep, selleri] 
Gratineres med ost. Serveres med BBQ-saus, salat,
rødløk, tomat, paprika, mais, agurk og bacon kr 169,- 

LITEN IDAHO PLEASURE [Inneholder: Melk, selleri]
Ostegratinerte poteter i skiver serveres med bacon, 
purre og rømme kr 179,- 

Sulten
Alle retter serveres med pommes frites eller båtpoteter

BACCUS HAMBURGER [Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri, sennep]
Angusburger med salat, tomat, rødløk, sylteagurk, ost, bacon 
og sennepsmajones kr 220,-

BACCUS SPICY HAMBURGER [Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri, sennep]
Angusburger med salat, salsa, rømme, tomat, rødløk, 
sylteagurk, jalapeños, ost, bacon og sennepsmajones         kr 225,- 

BACCUS CHILI CHEESE HAMBURGER
Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri, sennep]
Angusburger med salat, tomat, rødløk, sylteagurk, 
ost, bacon og chipotledressing kr 225,-

BACCUS VILTBURGER FRA FJELLGARDEN HOVDEN
[Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri, sennep]
Serveres med salat, tomat, rødløk, sylteagurk, ost, 
bacon, stekt champignon og sennepsmajones kr 225,-

BACCUS KYLLINGBURGER [Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri, sennep]
Kyllingfilet med salat, tomat, rødløk, agurk, paprika, 
mais, ost, bacon og sennepsmajones kr 225,-

BACCUS VEGANBURGER [Inneholder: Hvete]
Med salat, tomat, rødløk, sylteagurk kr 159,-

BACCUS FROKOST [Inneholder: Hvete, selleri, egg]
To pølser, to egg, bacon, tomatbønner og toast kr 199,-

KYLLINGVINGER MENY [Inneholder: Melk, egg, selleri]
Kyllingvinger med salat, dressing og søt chilisaus              kr 189,- 

HØYRYGG AV OKSE [Inneholder: Hvete, selleri, melk, sulfitt]
Med hjemmelaget potetstappe, stekte grønnsaker 
og sjysaus kr 220,-

LAPSKAUS [Inneholder: Hvete, selleri]
Med brød eller flatbrød kr 169,-

BANGERS & MASH [Inneholder: Hvete, selleri, melk]
Tre ølpølser laget hos Slakter Frivold med øl fra
Qvart Ølkompani. Serveres med potetstappe og 
ølsaus med løk kr 195,- 

FISH & CHIPS [Inneholder: Hvete, egg, fisk]
Hjemmelaget ølpanert torskefilet serveres med 
ertestuing og remulade kr 199,-

IDAHO PLEASURE [Inneholder: Melk, selleri]
Ostegratinerte poteter i skiver serveres med bacon, 
purre og rømme kr 199,- 

BBQ-SPARERIBS [Inneholder: Melk, egg, soya, selleri]
Serveres med salat, maiskolbe, dressing og BBQ-saus       kr 259,- 

BBQ-CHICKEN [Inneholder: Melk, egg, selleri]
Ostegratinerte kyllingfileter med BBQ-saus. 
Serveres med salat og dressing kr 259,- 

SVINEKOTELETTER [Inneholder: Melk, selleri, sulfitt] 
To koteletter serveres med surkål, kokte poteter, 
eplecidersaus og sjy kr 194,- 

SALAT MED KYLLING, RØDBETER & FETASALAT
[Inneholder: Melk, egg, sennep, hvete, selleri]
Pepperrotmarinerte rødbeter, fetaost, salat, tomat, 
agurk og honning/senneps- dressing. Serveres med 
brød og smør kr 189,-

DAMPET LETTSALTET TORSK [Inneholder: Fisk, melk, hvete]
Med gulrotstuing, bacon og kokte poteter kr 199,-

WEEKENDBIFFEN 200gr [Spør om aktulle allergener]
Med ukens utvalgte garnityr kr 199,-
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