
súpa dagsins             1.990 
Borin fram með súrdeigsbrauði & smjöri - spyrjið þjóninn  

smáréttir              1.350 
Mozzarellastangir með salsa eða laukhringir með sósu  - spyrjið þjóninn  

fiskur & franskar           2.790 
* Djúpsteiktur þorskur, franskar, ferskt salat, verbúðardressing & lime
 borið fram með maltediki á breska mátann*

verbúðarborgari & franskar        2.600 
 120gr nautaborgari úr héraði m. sveppum, beikoni & spældu 
landnámseggi, osti, káli, gúrku, rauðlauk og sósu*  

ostborgari & franskar           2.200 
 120gr nautaborgari úr héraði m. osti, káli & gúrku *

beikonborgari & franskar         2.390  
 120gr nautaborgari úr héraði m. beikoni, osti, káli & gúrku*

grænmetisborgari & franskar [vegan]       2.390 
 Grænmetisbuff, sveppir, kál, gúrka, tómatar & vegan mayo*  

sætkartöflu & baunabuff [vegan]        2.590 
 Borið fram með sætkartöflufrönskum, fersku salati & Verbúðardressingu

kjúklingasalat            2.690 
 Tandoori kjúklingur & ferskt salat, borið fram með Verbúðardressingu, 
 steiktu pappadum & teriyaki sósu 

kjúklingavængir / með frönskum       1.750 / 2.150
val um barbeque eða hot sauce. Borið fram með gráðostasósu 

MATSEÐILL

*sérlöguð kokteilsósa fylgir með öllum frönskum

VILTU SKIPTA ÚT SÓSU?
 Í boði er tómatsósa,  barbeque, kokteilsósa 
& vegan mayo  

VILTU SÆTAR FRANSKAR?
 Aðeins 200 kr aukalega
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við notum hvönn frá hrísiðn & 
landnámsegg frá hrísey



ostborgari          1090
 m. osti, sósu & káli - borið fram með frönskum* 

grillsamloka          990
 m. skinku & osti - borið fram með frönskum* 

soðinn fiskur & kartöflur      1090
 borið fram með smjöri & tómatsósu 

fiskur & franskar        1190       
 djúpsteiktur þorskur, franskar, salat & Verbúðardressing*

naggar & franskar         990       

BJÓR Á KRANA
ósíaður kaldi - ljós lager / dökkur pilsner 
[0,5]                1.200  
[0,3]                 900

BJÓR Í FLÖSKU / DÓS          1.000
Kaldi 
Víking gylltur
ofl. 

VÍNGLAS [rautt / hvítt]        1.200

GOS [o,5]              400
coke / coke light / appelsín / sprite / sódavatn 

SVALI                170 
epla / appelsínu

uppáhellt    400
espresso    400
americano   450
cappuccino   550
latte     600
te      400
kakó/barna   600/400
 

kaffi 

drykkir

barnamatseðill
*sérlöguð kokteilsósa fylgir með frönskum
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