
BOKNING AV FÖRBESTÄLLNING VID STÖRRE SÄLLSKAP
Hjälp oss att fylla i denna blankett så säkerställer du att vårt kök är redo att ta emot ert sällskap,

och vi kan då garantera en snabbare och bättre service.

KOntaktperson, för- & efternamn:

telefon:

e-post:

datum och veckodag:

tid:

antal personer:

BORDSBOKNING: Telefon 023-122 22. E-post falun@blackstonesteakhouse.se

Förbeställningen kan e-postas till eller 
lämnas direkt till hovmästaren på restaurangen.

falun@blackstonesteakhouse.se

OBS! Förbeställningen ska lämnas 1 dag innan besöket,
förbeställningen och bordsbokningen är inte giltig innan du fått bekräftelse via e-post.
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För- & efternamn För- & efternamn För- & efternamn

FÖRRÄTTER
  Gratinerade grönmusslor [ä] [g] [l]   130 kr

  Carpaccio [Ä]  145 kr

  Chorizo & bläckfisk fritters [ä] [G]   95 kr

  vit sparris  går att få vegansk [Ä] [l]  130 kr / 110 kr
dela på en pizza till förrätt!
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BLACKSTONE VARMRÄTTER serveras med en mixsallad
Samt DITT VAL AV TILLBEHÖR OCH TVÅ SÅSER.

 VEGGIE steak [l] 210 kr

 VEGGIE steak  VEGANSK  210 kr

VÄLJ TVÅ SÅSER:  Chimichurri   Rökt vitlöksmör
                  BBQ           Dragonemulsion
  tonfisk 200 g  295 kr

   Seafood Mixed GRILL 250 g  345 kr 
Tonfisk, Svärdfisk, rödräka argentinsk

 Kalvbiff 200 g  265 kr

 lammytterfilé 200 g  275 kr 
  blackstone surf & turf 250 g  345 kr 
kalvbiff & rödräka argentinsk

 HJORT Utskuren fransyska, 200 g 325 kr

  MEAT Mixed Grill 300 g  365 kr 
Oxfilé, Kalvbiff, HJORT Utskuren fransyska

  Oxfilé 200 g  325 kr

  Oxfilé 200 g   395 kr

  Ryggbiff 200 g   295 kr
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Dessert
  BlackStones melting chocolatEbomb [G] [L] [N]  99 kr

  gräddfilspannacotta [G] [L] [N]  95 kr

  rabarber & jordgubb [ä] [g] [l] 95 kr

 dagens sorbet  VEGANSK   65 kr
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BLACKSTONES PIZZOR 
pizzorna går att få på glutenfri botten och med 
vegansk mozzarella. glutenFRI BOTTEN INNEHÅLLER ÄGG.

  lågtempad oxfilé [Ä] [G] [L]  175 kr

 prosciutto crudo [G] [L]  175 kr 

  Löjrom [G] [L] 225 kr

 kronärtskocka [G] [L]  155 kr 
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VÄLJ Tillbehör
  Pommes frites
  Potatisgratäng [L]

 Bakad potatis  
med rökt vitlökssmör [L]
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VÄLJ två Såser
  Bearnaise [ä]

  BBQ
  Aioli [Ä]
  pepparcremé [L]

  RÖDVINSSMÖR [L]

 Rökt vitlökssmör [L]  
 CHILI & LIMESMÖR [L]

 TRYFFELMAJONNÄS [ä] 
 Chimichurri
 chorizo- & chilimajonnäs [ä]
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BarnmenY
inklUSIVE LÄSK, Juice eller Mjölk och glass efter maten. barnMENYN GÄLLER BARN upp till 12 år.

För- & efternamn

BARNMENY
   Oxfilé bearnaisesås och pommes frites [Ä]  85 kr

   Chickenfingers pommes frites, grönsakstavar,  
dippsås [Ä] [G]   85 kr

   PIZZA Tomatsås, ost, skinka [G] [L]   85 kr
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