
1.390 kr.

2.250 kr.

2.250 kr.

2.250 kr.

SMÁRÉTTIR

AÐALRÉTTIR

3.540 kr.

2.950 kr.

3.540 kr.

3.950 kr.

4.750 kr.

2.990 kr.

SALAT OG SÚPA

3.990 kr.

2.990 kr.

2.990 kr.

3.390 kr.

BORGARAR OG SAMLOKUR

(Lítil)

(Stór)

Grillað hvítlauksbrauð
parmesan ostur og svartur pipar.

Tómat bruschetta
tómatar, mozzarella, serrano skinka 

og klettasalat.

Sveppa bruschetta
shiitake sveppir, lauksulta og gratíneraður 

geitaostur.

Blómkáls “hot wings” (V)  
í tempuradeigi með kóreskri BBQ sósu.  

2.990 kr.

Anti pasto  
bakaður geitaostur með lauksultu, ólífur, 

grillaðir ætilþistlar og serrano skinka.  

Kjúklingasalat
grilluð black garlic kjúklingalæri, mangó, 

grilluð paprika, gulrætur, engifer og hvítlaukur, 

sterkkryddaðar hnetur og soja-lime dressing.

Fiskisúpa Nauthóls
blandaður létteldaður fiskur og skelfiskur, 

grænmeti og sólselja. Borin fram með brauði. 

Fiskur dagsins 
vinsamlegast spyrjið þjóninn. 

Rauðspretta
hrásalat, Kjarna rúgbrauð, heimalagað remúlaði, 

sítróna og franskar kartöflur*.

Villisveppa hnetusteik (V)
með bankabyggi, borin fram með ristuðu rótar-

grænmeti, steiktum kartöflubátum og kryddbakaðri 

fenníku.

Trufflaður hamborgari
sérlagaður 150 gr. borgari í brioche brauði, hægelduð 

nautarif, steiktir sveppir, beikon, ísbúi, trufflu majónes, 

lauksulta og franskar kartöflur*.

Nautólsborgari
sérlagaður 150 gr. lúxusborgari í brioche brauði, 

estragon sósa, ísbúi, sýrðar gúrkur, tómatar, rauðlaukur, 

franskar kartöflur*.

Ratatouille súrdeigssamloka (V)
með sætkartöflu frönskum og saffran majónesi.

Kjúklingasamloka
grilluð kjúklingalæri  í sérlöguðu sesambrauði með 

kimchi, agúrkum, chilli majónesi, steiktum lauk og 

frönskum kartöflum*.

HÁDEGIS MATSEÐILL 11:00 til 17:00

3.490 kr.
Tveggja rétta hádegiseðill 
Forréttur dagsins og fiskur dags eða 

fiskur dags og eftirréttur dagsins.

4.290 kr.
Þriggja rétta hádegiseðill 
Forréttur dagsins, fiskur dags og 

eftirréttur dagsins.

Bættu við á borgara eða samloku 

Beikon 350 kr. - Egg 350 kr.

Sósur 395 kr.

Chilli majónes - Trufflumajónes - Tarragonmajónes - 

Kokteilsósa

Sætar kartöflufranskar í stað venjulegra* 295 kr.

Brauðkarfa 350 kr.



KRANABJÓR
40 cl.

Víking Classic

Einstök White Ale

Árstíðarbjórinn

ÍSLAND

ÍSLAND

ÍSLAND

1.400 kr.

1.300 kr.

1.400 kr.

KAFFISEÐILL KAFFI OG TE

1.250 kr. 

1.250 kr. 
Súkkulaðiterta 
með þeyttum rjóma.

1.250 kr. 
Eplakaka 
með vanilluís og rjóma.

890 kr. Flatkaka 
með hangikjöti.

790 kr. Heimabökuð Sara

1.250 kr. 
Hjónabandssæla  
með vanillu ís og rjóma.

2.990 kr. 
Úrval eftirrétta
Smakk af sætum bitum að hætti Nauthóls. 

Blandaður ís 
með karamellu og berjum. 

HÁDEGIS MATSEÐILL 11:00 til 17:00

Einfaldur

Kaffi

Te

Americano

Espresso

Cappucino

Latte

Macchiato

Swiss Mocca

Íste

Heitt súkkulaði

Sýróp Soja Koffeinlaust

Tvöfaldur

520 kr.

520 kr.

550 kr.

570 kr. 500 kr.

640 kr.  570 kr.

640 kr. 570 kr.

550 kr.

700 kr.

700 kr.

700 kr.

70 kr.


