
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

q   MENY   r	



 

	
 

MUNTHES MENY (STORA SÄLLSKAP) 
 
 

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 stort och ofta uppdaterat! 

Varmt välkomna! 
 

q   AFTER WORK  r 

Gäller fram till kl 18 alla vardagar! 
 

Drycker 
 

Budvar 0,5l (Lager, Tjeckien)  ............. 69.- 
Arboga (Sverige) 0,5l Flaska ..............  59.- 
Husets vin (rött, vitt eller rosé)  ......... 69.- 
Ett Glas Cava .................................................  69.- 

 
Hufvudrätter 

 
Munthes Klassiker 139.- (ord. 169.-) 

Med klassisk hamburgerdressing på vårt 
eget vis, cheddarost, sallad och rödlök. 

Serveras med påmmes. 
 

Kalvschnitzel 169.- (ord 199.-) 
Med ansjovis, kapris, rödvinssås, gröna 

ärtor och färskpotatis. 
 

Munthes Räksmörgås 169.- (ord 199.-) 
Lyxig och generös! Ca 180 gram 

handskalade räkor med bland annat ägg, 
majonnäs, rödlök och stenbitsrom. 

 
Caesarsallad 159.- (ord 189.-) 

Kycklingfilé med bacon, caesardressing, 
tomater, romansallad, hyvlad grana 

padano och krutonger. 
 

q   en god drink  r 
 

Baren tipsar om tidlösa favoriter. 
 

Hvenare  ..................................................  139.-   
Tycho Star, röd vermouth, Angostura 
Bitters, körsbär. 
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 drinkar innehåller 4 cl alkohol) 
 

q   något mindre  r 
 

Något mindre, men minst lika gott! 
 
Påmmes med valfri dipp ............................  59.- 
Sötpåmmes med valfri dipp  ....................  69.- 
Påmmes med ostsås och bacon ..............  89.- 
Nachos med salsa och ostsås  .................  59.- 
Vitlökskorv  ..........................................................  59.- 
Kryddig chilikorv ............................................   59.- 
Kycklingspett  ....................................................  79.- 
Kamben med BBQ Glaze .............................  89.- 
Ost & charktallrik  ..........................................  99.- 
 
Dippar? Välj mellan Majonnäs 25.-, Aioli 
25.-, Färskost med chili 29.-, Kall bearnaise 
29.-, BBQ 29.-, Remoulad 25.-. 
 

Allergier? Prata med personalen! 
 

Smaklig måltid! 



 

	
 

MUNTHES MENY 
 

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

q   hufvudrätter  r 
 
Munthes Räksmörgås  ..............................  199.- 
Lyxig och generös! Ca 180 gram 
handskalade räkor med bland annat ägg, 
majonnäs, rödlök och stenbitsrom. 
 
Kalvschnitzel  .................................................  199.- 
Med ansjovis, kapris, rödvinssås, gröna 
ärtor och färskpotatis. 
 
Grillad Ryggbiff  ..........................................  229.- 
Med smörrostad potatis, svampsås och 
grönsaker.  
 
Fisk och påmmes (Fish’n Chips)  .....  189.- 
Friterad torskfilé med remoulad och 
citron. Serveras med påmmes. 
 
Caesarsallad på Munthes vis  ..............  189.-
Kycklingfilé med bacon, caesardressing, 
tomater, romansallad, hyvlad grana 
padano och krutonger.   
 
Klubbsmörgås (Club Sandwich)  .......  189.- 
Kycklingfilé, bacon, aioli, bröd, rödlök, 
sallad. Serveras med påmmes.  
  
 

q   för de lite yngre  r 
 

Munthes lilla burgare (m påmmes) .  89.- 
Med klassisk hamburgerdressing på vårt 
eget vis, cheddarost, sallad och rödlök. 
Kycklingfilé med påmmes  ...................  89.- 
 
 

q   något gott efteråt  r 
 
Hemlagad kladdkaka  ...............................   89.- 
Serveras med hallonsås och vispgrädde.  
Glass & Maräng  ...........................................  89.- 
Vaniljglass, maräng och chokladsås.  
 
 
 

   q   burgare  r 
 
Alla burgare (om inget annat anges) 
innehåller ca 180 gram 100% nötkött, 
sallad, dagsfärskt bröd från bageriet runt 
hörnet och serveras med kålsallad och 
påmmes. 
 
Munthes Klassiker  .....................................  169.- 
Med klassisk hamburgerdressing på vårt 
eget vis, cheddarost, sallad och rödlök.  
 
Jack Daniels & Bacon  ..............................  179.- 
Med whiskyglaze, bacon, cheddarost, 
karamelliserad lök, majonnäs, sallad och 
rödlök. 
 
Chiliburgare  ...................................................  179.- 
Färskostdressing med chipotle och 
jalapeño, rostad lök, pepperjack ost, 
sallad och rödlök. 
 
Svamp & BBQ (vegansk)  ......................  159.- 
Hemlagad på blandad svamp, BBQ-
dressing, rostad lök och äggfri 
majonnäs.  
 

Extra till burgarna: 
 

Dubbel burgare (360 gram) ...................  45.- 
Extra bacon  .....................................................  20.-  
Sötpåmmes istället  för vanliga ..........   20.- 
Extra ost  ...........................................................  20.- 
 

Dippar: 
 
Majonnäs  ...........................................................  25.- 
Aioli  ......................................................................  25.-  
Färskost med chili  .....................................   29.- 
Kall bea  ..............................................................  29.- 
BBQ  ......................................................................  29.- 
Remoulad  ..........................................................  25.- 
 

Allergier? Prata med personalen! 
 

Smaklig måltid! 
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