
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

q   sommarMENYn   r 



 

 
 

MUNTHES SOMMARMENY 
 
 

Tänk på att vi är en kontantfri krog. Vi tar Visa, Mastercard och American Express. 

q   Välkommen!  r 
 
Munthes Krog är en kärleksförklaring 
till mat, dryck och staden Helsingborg 
både nu och genom historien.  
 
Namnet är en hyllning till en av stadens 
mest legendariska krogar genom 
tiderna, Hotel Munthe, som fanns på 
Stortorget mellan 1799 och 1917.  
 
Vi älskar god, vällagad mat och vårt 
ölutbud är ett av Helsingborgs största! 
 
 

Varmt välkomna! 
 

 

q   After Beach  r 

 
Gäller mellan kl 15 och 18 alla dagar! 

 
Drycker 

 
Budvar 0,4 l (Lager, Tjeckien)  ........... 55.- 
Arboga (Sverige) 0,5 l Flaska  ..........  55.- 
Husets vin (rött, vitt eller rosé)  .........69.- 
Ett Glas Cava eller Prosecco  .............  69.- 
Aperol Spritz  ................................................85.- 
Classic Gin & Tonic (se till höger)  . 125.- 
Gurka & Vattenmelon Gin & Tonic  125.- 

 
Mat 

 
Nachotallrik 99.- (ord. 119.-) 

Serveras med nötfärs, creme fraiche, 
salsa, tomat, gurka, ölpicklad lök samt 

jalapenos.   
 
Grilled Cheese Sandwich 99.- (ord 119.-) 

Med smält brieost och prosciutto.  
Serveras med påmmes och grönsallad. 

 
 

 

 

q   En God Drink  r 
 

Baren tipsar om tidlösa favoriter. 
 

Gammeldags  ..................................  129.- 
Bulleit rye, lönnsirap, Angostura Bitters, 
apelsin. 
Dryg Martin  ..................................  129.- 
Tanqueray Gin, Noilly Prat, citron. 
Tom Kållins ....................................  119.- 
Gin, citron, socker, sodavatten. 
Mohitå ..............................................  119.- 
Ljus rom, mynta, råsocker, lime, 
sodavatten. 

  
(Alla ovanstående drinkar innehåller 4 cl 

alkohol) 
 

Gin & Tonics 
 

Classic  ..............................................  145.- 
5 cl Silent Pool Gin, Fentimans Indian 
Tonic, apelsin, timjan. 
Gurka & Vattenmelon  ................  145.- 
5 cl Hendrick’s Gin, Double Dutch 
Cucumber & Watermelon Tonic, 
svartpeppar, gurka. 
Barcelona  ........................................  145.- 
5 cl Tanqueray Gin, jordgubbslikör, pink 
grape tonic, prosecco.  
 

Sommardrinkar 
 
Aperol Spritz  ...................................  96.- 
4 cl Aperol, cava, sodavatten, apelsin. 
Solero  ..................................................  96.- 
4 cl Liqueour 43, passionsfrukt, grädde. 
 
 



 
 

MUNTHES SOMMARMENY 

Tänk på att vi är en kontantfri krog. Vi tar Visa, Mastercard och American Express. 
 
 

q   Snacks r 
 

Påmmes med valfri dipp 59.- 
Välj mellan örtmajonnäs, aioli, 

majonnäs, BBQ, remoulade, smältost, 
kall bea, honung/vitlök, sriracha aioli 

och vegansk vitlöksdressing.  
 

SÖTPåmmes med valfri dipp 69.- 
Se dippar ovan. 

 

CHILI CHEESE 69.- 
Friterade bitar med ost & jalapeno.  

 

LÖKRINGAR 49.- 
Friterade lökringar.  

 

GRÖNSAKSMIX 79.- 
Friterad blomkål, broccoli, zucchini, 

morötter, röd paprika och haricot verts.  
 

Ölkorvar 59.- 
Välj mellan vitlökskorvar eller kryddiga 

chilikorvar. 
 
 

 
 

q   Att dela på  r 

 
STASSTALLRIK 189.- 

Med brieost, prosciutto, kycklingbitar, 
lökringar och grönsaksmix. Serveras 

med två valfria olika dippar. 
  

Välj mellan örtmajonnäs, aioli, 
majonnäs, BBQ, remoulade, smältost, 
kall bea, honung/vitlök, sriracha aioli 

och vegansk vitlöksdressing.  
Perfekt att dela på två till fyra 

personer. 

q   Småvarmt  r 

 
NACHOTALLRIK 119.- 

Serveras med nötfärs, creme fraiche, 
salsa, tomat, gurka, ölpicklad lök samt 

jalapenos. 
 

GRILLED CHEESE SANDWICH 119.- 
Med smält brieost och prosciutto. 

Serveras med påmmes och grönsallad. 
 

Kycklingbitar i srirachahonung 119.- 
Honungsglaserade & friterade bitar. 

Serveras med påmmes och valfri dipp 
(se påmmes med dipp). 

 

q   Hufvudrätter  r 

 

RÄKSMÖRGÅS / räksallad 199.- 
Lyxig och generös! Ca 180 gram 

handskalade räkor med bland annat 
ägg, majonnäs, ärtskott & sallad. 

 

FISH AND CHIPS 179.- 
Friterad torskfilé (MSC-certifierad) med 

cole slaw, citron och remouladesås. 
Serveras med påmmes. 

 

GRILLADE KAMBEN 189.- 
Möra, långkokta kamben med BBQ-sås. 
Serveras med cole slaw och påmmes.  

 

BIFF RYDBERG 249.- 
Med tärnad oxfilé, stekt potatis, 

karamelliserad lök, örtmajonnäs och 
äggula. 

 

STEAK SALLAD 229.- 
Med oxfilé, sommargrönsaker, 

örtpotatis, picklad lök, baconvinaigrette 
och örtmajonnäs. 



 
 

MUNTHES SOMMARMENY 

Tänk på att vi är en kontantfri krog. Vi tar Visa, Mastercard och American Express. 
 
 

 

 
 

 

q   Burgare  r 

 
Burgarna är av rent nötkött (ca 200 

gram, fördelat på två bitar). Burgarna 
serveras med briochebröd (går att få 
glutenfritt), cole slaw och påmmes.   

 

Munthes klassiker 169.- 
Med cheddarost, hemlagad dressing, 

sallad och ölpicklad rödlök.  
 

dubbel jalapeÑo 179.- 
En riktig lusing för smaklökarna.  

Med pepperjackost, jalapeno cream 
cheese, extra jalapeno, sallad, gurka 

och ölpicklad rödlök.  
 

VEGANLYX 169.- 
Sojabaserad burgare med sriracha aioli, 
ölpicklad rödlök, rostad lök och sallad. 

 
GÄSTBURGARE: CALI BURGER 179.- 

Med bacon, cheddarost, avocado aioli, 
karamelliserad lök. 

 
Extra till burgarna: Extra kött (per 100 

gram) 45 kr. Bacon: 20 kr. 
 

Dippar:  
Örtmajonnäs, aioli, majonnäs, BBQ, 

remoulade, smältost, kall bea, 
honung/vitlök, sriracha aioli och 

vegansk vitlöksdressing.  
 

Alla dippar kostar 28 kr/st. 
 

 
 

q   För De Lite Yngre  r 
 

Munthes klassiker 89.- 
100 grams burgare med ost, dressing & 

sallad. Serveras med påmmes. 
 
 
 
 

q   Något Gott Efteråt  r 
  

munthes chokladkaka 89.- 
Chokladkaka med sommarbärssås, 

grädde och florsocker.   
 

Belgisk våffla med vaniljglass 99.- 
Välj mellan frukt och godis! 

Frukt: Bärkompott, vit chokladsås och 
färska bär. 

Godis: Vit choklad- och godissås, pop 
rocks och blandat smågodis. 

 
 

Har du allergier? Prata med 
personalen! 

 
Smaklig måltid!  

 
 

 



 

 
 

MUNTHES ÖLMENY 
 

q   på fat  r 
 

Lager 
Budvar Premium 0,4  ..................................  60.- 
Tjeckien, ljus lager. 5% vol.  
Maltig smak med inslag av knäckebröd, 
aprikos och örter.  
 
DAB 0.5  ............................................................   76.- 
Tyskland, ljus lager, 5% vol. 
Maltig smak, inslag av knäckebröd, örter 
och citrus. 
 

Ale 
Spitfire 0,5  ......................................................  77.- 
England, bitter ale. 4,2% vol. 
Mjuk engelsk bitter ale med tydlig 
humlesmak och beska med inslag av kola.    
 
Lagunitas IPA 0,4  .......................................  88.- 
USA, India Pale Ale. 6,2% vol.  
Tydlig humlesmak och beska, inslag av 
grapefrukt och örter.  
 
Shepherd Neame IPA 0,5 .........................  86.- 
England, India Pale Ale, 6,1% vol.  
En välhumlad brittisk IPA från Englands 
äldsta bryggeri. Lite sötare smak, med 
karamell, knäck och kryddor. 
 

Stout 
Guinness 0,5 .....................................................  89.- 
Irland, stout. 4,2% vol.  
Krämig stout med maltig, rostad smak med 
smak av både lite lakrits och kaffe! 
 

Veteöl 
Weihenstephaner 0,5  .................................  80.- 
Tyskland, veteöl, 5,4%.  
Fruktig smak med inslag av aprikos, citrus, 
honung och kryddnejlika 
 
 

Gästöl på fat! 
 
Vi har många kranar där vi plockar in 
spännande fatöl som du förmodligen inte ens 
hört talas om, både från lokala bryggerier 
och andra länder! De här byter vi ofta, så 
titta i baren och prata med din bartender!  
 

q   på flaska (urval)  r 
 
Vi har massor med olika öl på flaska och 
burk och sortimentet varierar hela tiden. Vi 
har till exempel alltid olika öl från lokala 
bryggerier. Här är ett litet urval av de mer 
populära sorterna från kylarna. Tänk på att 
vi har många olika alkoholfria öl också! 
 

Alltid på menyn (i kylarna): 
 

Bernard Celebration  .........................................  88.- 
Tjeckien, Lager, 5%, 50cl  
Bernard Glutenfri  ..............................................  88.- 
Tjeckien, Lager, 4,7%, 50cl 
Bernard Dark Lager  .......................................  78.- 
Tjeckien, mörk lager, 5%, 50cl  
Arboga ..............................................................   65.- 
Sverige, ljus lager, 5,6%, 50cl  
Corona ................................................................  65.- 
Spanien, ljus lager, 4,5%, 35,5cl  
Duvel  .........................................................................  78.- 
Belgien, belgisk ale, 8,5%, 33cl  
Lagunitas Dogtown .....................................  79.- 
USA, APA, 5,9%, 35,5cl  
Lagunitas Maximus  .........................................  95.- 
USA, DIPA, 8,2%, 35,5cl  
Rochefort 6  ...........................................................  89.- 
Belgien, Trappistöl, 7,5%, 33 cl  
Rochefort 8 ......................................................  99.-  
Belgien, Trappistöl, 9,2%, 33 cl  
Rochefort 10 ....................................................  105.- 
Belgien, Trappistöl, 11,3%, 33 cl  
 
 

Cider 
Hannas Päroncider  ....................................  69.- 
Sverige, cider, 4,5% vol.  
Hannas Rosécider  .......................................  69.- 
Sverige, cider, 6,0% vol.  
Angry Orchard Cider  ...............................  79.- 
Torr äpplecider, 33 cl. 5,5% vol. 
 
 
 

Alkoholfria öl 
Budvar (Tjeckien, Lager) ..............................  45.- 
Weihenstephaner (Tyskland, Veteöl) ......   59.- 
Drink’in The Sun (Danmark, Vete-IPA)  59.- 



 

 
 

MUNTHES VINER & ÖVRIGT 
 

Tänk på att vi är en kontantfri krog. Vi tar Visa, Mastercard och American Express. 
 

q   husets viner  r 

Rött 
Los Àrboles  ....................................  77.- / 310.- 
Cabernet Sauvignon, Argentina  
Fruktig, lätt kryddig doft med inslag av 
svarta vinbär, björnbär och plommon.  
 

Vitt 
Los Arboles   ...................................  77.- / 310.-  
Chardonnay, Argentina 
Fruktig, druvtypisk doft med inslag av 
citrus, äpple, persika och mango.  
 

q   röda viner  r 
 
Domaine Mas Barrau Cabernet  
Franc Organic ................................ 82.- / 330.- 
Frankrike 
Med toner av mörka frukter och bär som 
plommon och björnbär, körsbär och 
svarta vinbär.  
The Big Top Zinfandel ..............  82.- / 330.- 
Kalifornien, USA 
Detta mjuka fruktdrivna vin visar på stor 
arom av mogen mörk frukt som fikon, 
körsbär och björnbär. 
Tierras del Isasa Rioja  .............. 82.- / 330.- 
Organic, Spanien 
Mjuk och intensiv doft. Mogna mörka 
frukter, plommon, björnbär och svarta 
vinbär. 
Sankt Anna Spätburgunder......  87.- / 340.- 
Tyskland 
Intensiva toner av röda körsbär, mullbär 
och plommon. Därtill hintar av kryddor 
och vanilj.  
 

q   vita viner  r 
 
Vina Albali Verdejo Rueda........  82.- / 330.- 
Spanien 
Friskt, krispigt med smak av syrlig 
citron, melon, vit persika och grapefrukt. 
Syran är välbalanserad med vinets övriga 
delar. 

Sankt Anna Mineral Riesling .... 82.- / 330.- 
Tyskland 
Torr, lättdrucken och druvtypisk. 
Generösa toner av päron,citrus och örter. 
 

q   rosé & cava  r 
 
Les Oliviers Grenache Cinsault Rosé 77.- / 
310.- Frankrike 
Lätt och frisk, smak av hallon, röda 
vinbär och fräsch sommarfrukt. 
Castellblanc Cava Brut ................... 77.-/310.- 
Spanien 
Torr, mycket frisk med inslag av gula 
äpplen, päron och citron.  
Le Dolci Colline Prosecco Brut ... 77.-/310.- 
Italien 
Friskt och fräscht, med fruktighet från 
citrus och gröna äpplen. Delikat och 
livligt med en pigg syra och smak av 
grapefrukt och citrus. 
 

q   snaps  r 
Gammeldansk ..................................................... 25.- / cl 
Skåne Akvavit ................................................... 25.- / cl  
Ålborg Jubileum  .............................................. 25.- / cl 
 

q   efter maten (urval)  r 
 
Irish Coffee 4cl / 6cl  ............................. 105.- / 139.- 
Bailey’s Likör ..................................................... 25.- / cl 
Highland Park 12 år Single Malt ........... 29.- / cl 
Eldorado Rom 12 år ........................................ 29.- / cl 
Blanton’s Bourbon Original ........................ 30.- / cl 
Caol Ila Single Malt 12 år ........................... 22.- / cl 
Hvens Tycho’s Star Single Malt ............. 45.- / cl 
 
Vi har ett stort urval av rom, whisky, likörer 
och drinkar. Fråga personalen efter fler tips! 
  

Alkoholfria drycker 
 
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite ... 33.- 
Ramlösa (Naturell eller Citron)  ......................28.- 
Kaffe (Zoégas), Té  .................................................28.- 
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