
bakgården både &

m e n y



SKAGENRØRE PÅ 
GRILLET CIABATTA   
kr 169,-
[Inneholder: Skalldyr, fisk, laktose, hvete, egg]

BAKT POTET 
Serveres med bacon, mais, smør, 
rømme og krydder
kr 139,- [Inneholder: Melk, selleri]

SNACKS 
Kyllingvinger, løkringer, BBQ-spareribs 
og frites. Serveres med hvitløksdressing 
og søt chilisaus
kr 189,- 
[Inneholder: Hvete, soya, egg, selleri, melk]

KYLLINGVINGER
Serveres med søt chilisaus
kr 139,- 
[Inneholder: Selleri]

DIRTY FRIES
Med bacon og cheddarost 
kr 125,-
[Inneholder: Melk, selleri]    

BBQ–KYLLINGSANDWICH       
Gratineres med ost. Serveres med 
BBQ-saus, salat, rødløk, tomat, 
paprika, mais, agurk, bacon og frites
kr 189,- 
[Inneholder : Hvete, melk, soya, egg, selleri, sennep]

Litt sulten
Alle burgere serveres med 

pommes frites eller båtpoteter
Bytt til søtpotet +kr 15,-

Ekstra 
Ekstra Bacon   15,-
Ekstra Cheddar   15,-

BACCUS HAMBURGER
Serveres med sylta rødløk, salat, tomat, 
bacon, cheddar og sennepsdressing
kr 249,- 
[Inneholder: hvete, melk, egg, selleri, sennep]

BACCUS KYLLINGBURGER
Kyllingfilet med salat, tomat, rødløk,
agurk, paprika, mais, ost, bacon og
sennepsmajones
kr 249,- 
[Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri, sennep]

DEN GRØNNE
Vegetarburger med salat, sylta rødløk, 
tomat og chipotledressing
kr 210,- 
[Inneholder: Hvete, egg] 

MEXICAN CHILI CHEESE
Med salat, syltet rødløk, salsa, cheddar, 
tortilla og chipotledressing
kr 259,- 
[Inneholder: Hvete, melk, egg, selleri]

Burgere

Både &’s ølplanke kr 299,- 4 typer



HJEMMELAGET KJØTTSUPPE
Serveres med brød og smør
kr 190,-
[Inneholder: Hvete, selleri, melk]

BACCUS FROKOST 
Egg, bacon, toast, serveres med frites
kr 199,- 
[Inneholder: Hvete egg, selleri]

ASIATISK FISKESUPPE 
Serveres med hvit fisk, chili og koriander
kr 225,- 
[Inneholder: Hvete, fisk, skalldyr, selleri, laktose]

FISH & CHIPS  
Hjemmelaget ølpanert torskefilet 
serveres med ertestuing, fries og 
remulade
kr 239,- 
[Inneholder: Hvete, egg, fisk]

LITEN IDAHO PLEASURE
Ostegratinerte poteter i skiver serveres 
med bacon, purre og rømme 
kr 199,-  (+ kyllingfilet kr 55,-)
[Inneholder: Melk, selleri]

BBQ-SPARERIBS
Serveres med maisstuing BBQ-saus 
og frites 
kr 279,- 
[Innholder: Melk, egg, selleri]

BANGERS & MASH 
Tre ølpølser laget hos Slakter Frivold
med øl fra Qvart Ølkompani. Serveres 
med ølsaus, hjemmelaget potetstappe 
stekt løk og ølsaus
kr 239,-  
[Inneholder: Hvete, selleri melk]

BÅDE & CÆSARSALAT
Romanosalat, kylling, bacon, 
brødkrumme, parmesan. 
Serveres med brød og smør
kr 205,- 
[Inneholder: Egg, sennep, fisk, hvete, melk]

WEEKENDBIFF Serveres kun helg!
Med ovnsstekte grønnsaker og poteter.
Velg mellom bearnaise eller peppersaus
kr 199,-
[Inneholder: Melk, selleri, egg, sulfitt]

norsk 
Husmannskost

Velg mellom kjøtt eller fisk 

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

Vår tradisjonsrike bestselger!

Sulten



Tollbodgt. 5 - Kristiansand - Telefon 38 02 12 11
Søndag - fredag kl. 15.00-02.00. Lørdag kl. 13.00-02.00. Kjøkkenet stenger kl. 22.00

SJOKOLADEFONDANT med pæresorbet
kr 125,-

Innholder: Melk, hvete og egg (kan også fås glutenfri)

BELGISK VAFFEL MED VANILJEIS & KREM 
kr 125,- 

Inneholder: Egg, melk, hvete

BANOFFEE PIE
Engelsk klassiker med banan fløtekaramell, kjeks og krem

kr  125,-
Innholder: Melk, hvete og egg

Desserter

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.

www.bakgardenbar.no f facebook.com/bakgardenbadeog

Barnemeny
De fleste av våre retter kan fåes i barneporsjoner. Spør din servitør!


