
Vi har en önskan om att K & B ska vara en naturlig mötesplats för såväl 
gammal som ung, för den ensamma gästen och för det större sällskapet. 
Alla ska känna sig välkomna! Här kan du äta en vällagad köttbit, äta  
frukost med vänner, ta en lunch med jobbarkompisarna eller varför inte 
titta in för en välgjord cocktail.

Här lagar vi mat från grunden med de bästa råvarorna och anpassar  
menyn efter säsong i en trivsam och gästvänlig miljö.
Vi serverar viner som passar våra maträtter men vi berättar inga långa 
historier om vinet. Har ni några frågor så ställ de gärna, har vi inte  
svaret så tar vi reda på det.
Dryckesmenyn består också av ett stort antal öl både på flaska och på  
fat, vi har goda drinkar med snacks därtill.
Vi har valt våra medarbetare för deras goda humör, smittande leende  
och höga servicenivå. 

Om vi inte skulle leva upp till era förväntningar så hojta till. Vi kommer 
göra allt vad vi kan för att rätta till problemet direkt och här på plats för 
att ge er en trevlig vistelse hos oss.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ KALMAR KÖTT & BAR



Baconchips  39:-
Jordnötter 39:-
Oliver  39:-
Ölkorv  39:-
Cashewnötter  39:-
Poppad majs 39:-
Rostade mandlar  45:-
Friterade paprikaringar 79:-
Friterade lökringar 79:-

Snacks

Champagne
Taittinger

129:-  /  799:- 
Glas    Flaska 

Väntöl
Ta en liten öl medan du väntar!
Grängesbergs Pilsner 20cl

39:-
Vi blandar självklart drinkar efter Dina önskemål!

En stor del av våra drinkar innehåller ägg.

Kött & Bars  
Special             149:-

Bloom French 75 
Bloom Gin, Fläderlikör, Citron,  
Socker, Toppas med Prosecco

Bellini 
Persikopuré
Taittinger Champagne

Negroni Rosa 
Pink Gin, Rosé Vermouth, Aperol, 
Apelsinbitters

Åsa´s Bubble Orange 
Citruslikör, Blodapelsin, Lime, 
Socker, Prosecco, Soda

Beer Me 
OAK Gin, Lime, Äppeljuice,  
Dadelsyrup, Fänkålsfrön

Pornstar Martini 
Vaniljvodka, Passionfruktspuré,  
Vaniljsocker, Ananasjuice,  
Toppas med Champagne

Kött & Bars  
Klassiker        139:-

The Ginger 
Vodka, Ingefära, Citron, Socker, 
Äggvita 

Dry Martini 
Gin, Torr Vermouth, Oliv

K&Bs Moscow Mule 
Vodka, Lime, Vaniljsocker,  
Ginger Beer, Myntakvist

Old Fashioned 
Rye Whiskey, Apelsinbitter,  
Socker

Pisco Sour  
Pisco, Citron, Socker, Äggvita

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

För våra Gin & Tonics,  
se vår separata Ginmeny.



Färdiga menyer
Meny 1
Jordärtskockssoppa 
med kycklingterrine och  
jordärtskockschips

Oxfilé argentinskt vis 
med friterad vitlök, potatispuré 
och kvällens grönsak

Citronpaj
med italiensk maräng  
och färska bär 

Meny 2
Rökt laxtartar 
vänd i dragonmajonnäs med KB:s 
fänkålsknäcke, flädersyrat äpple, 
rädisa och pepparrot

Sojarimmad lax 
med sötpotatisstomp, kimchi, 
soja- och sesammajonnäs, 
stekt gemsallad och rispapper

Mjölkchokladpastej
med mascarponesorbet,  
amarettobiskvier och kaffeflarn 

Meny 3
Vitlöksbröd 
med tzatzikidip och  
dressad sallad

Gordon strip steak 
med potatisgratäng och  
kvällens grönsak

Crème Brûlée
smaksatt med kanel  
serveras med äpplesorbet

Barnmeny
(Gäller för barn upp till 12 år)
½ portion av alla varmrätter

         Köttbullar  Pasta Bolognese Plättar
potatispuré, gräddsås, lingon tagliatelle, köttfärssås vaniljglass och bär 

75:- 75:- 75:-

2 rätter   439:-
3 rätter   545:-

2 rätter   409:-
3 rätter   509:-

2 rätter   349:-
3 rätter   419:-

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

KB:s lilla stekgradsskola: 
Rare 44º  Köttet är rött rakt igenom
Medium rare 52º  Köttet har en röd kärna och ett rosa yttre
Medium 56º  Köttet är rosa rakt igenom
Medium well 62º  Köttet har en rosa kärna och grått yttre
Well done 75º  Köttet är grått rakt igenom, kan upplevas torrt. 
 Köttbiten tar också längre tid att tillaga!



Förrätter

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Friterade paprikaringar / lökringar    79:-
med chilimajonnäs

Vitlöksbröd   85:-
med tzatsikidip och dressad sallad  

Dinkel”risotto”   119:-
stuvad dinkel med västerbottenost, palsternacka på 3 sätt,  
gratinerad getost och gräslök

Rökt laxtartar   129:-
vänd i dragonmajonnäs med KB:s fänkålsknäcke, flädersyrat äpple,  
rädisa och pepparrot

Iberico abanico   129:-
med friterad jordärtskocka, chorizomajonnäs, parmesan och  
salsa på tomat och fänkål

Jordärtskockssoppa  139:-/199:-
med kycklingterrine och jordärtskockschips

Vår handskurna råbiff på  
halstrad häst- eller oxfilé    149:-/255:-
med kaprismajonnäs, rödbeta på två sätt, friterad kapris,  
picklad lök och krasse 

KB:s charktallrik 155:-
utvalda charkuterier serveras med pickles, ostgratinerad salami  
och parmesanmajonnäs

Säsongens rätt 
fråga er servitris



Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Alla våra burgare är gjorda på amerikanskt högrevshjärta från usda certifierade Creekstone 
farms. Vi maler köttet och formar burgarna själva. Vi serverar våra burgare medium well, då 
den lätt blir torr och tråkig om den serveras well done.  

Alla våra burgare serveras med bröd, dressing, pommes, majs, saltgurka och sallad.

Original  195:-

Toplessburgare  195:-
serveras med salladsblad istället för hamburgerbröd   

KB:s klassiska burgare  199:-
med cheddar och lök 

Halloumiburgare 189:-
med ruccolapesto på solrosfrön

Heléns burgare   215:-
med jalapeño- cream cheese, cheddar,  
karamelliserad lök och sötpotatispommes   

Jörgens burgare 225:-
med tryffelmajonnäs, cheddar, karamelliserad lök och lökringar 

Månadens Burgare 
fråga er servitris

Burgare och våra klassiker

KB:s specialburgare

Milkshake till burgaren?
Vanilj eller choklad    79:-



Varmrätter

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Prova vårat hängmörade kött!
Clubsteak 400g (med ben, 30 min) - Sverige, KLS, hängmörat minst 4 veckor  499:-

KB:s grillspett på fläskfilé 200gr  215:-
marinerad med rosmarin och citron 

KB:s grillspett på oxfilé 200gr 319:-
peppar, friterad lök och örter

Tillbehör 1 alternativ ingår alltid till huvudrätten  (39:-/extra tillval)
pommes – örtslungad potatis – kvällens gröna – potatisgratäng  
potatispuré – sötpotatispommes – lökringar

Sojarimmad lax   299:-
med sötpotatisstomp, kimchi, soja- och sesammajonnäs,  
stekt gemsallad och rispapper 

Falafel på öländska gråärtor  225:-
med kryddkokt bulgur, säsongens grönsaker,  
grön chili- och limedressing samt örtsallad

Kött & Bar BBQ plate
Rökt amerikansk brisket, marinerad kycklinglårfilé,  
rökt spansk chorizo, småländsk fläsksida serveras med pommes,  
guacamole, BBQ-sås, coleslaw och pickles. 

Grillat från köttdisken
Från speciellt utvalda gårdar.  
Till alla grillrätter ingår ett valfritt tillbehör och kvällens såsplanka.

Buffalokyckling – Öland, Guldfågeln (buffalosås) 235:-
Fläskfilé – Sverige, Rocklunda gård     255:-
Gordon strip steak – Skottland, Scottish prime  279:-
Entrecôte – Sverige, KLS  325:- 200gr/425:-/300gr

Hängmörad ryggbiff – Skottland, Prime Quality Meats  325:-
Oxfilé på argentinskt vis – Finland, Atria 349:- 200gr/449:-/300gr

Wagyu entrecôte – en dags förbeställning   499:-

299:-/pers
1100:- /4pers



Desserter

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Godispåsen     32:- 

KB:s Mintchokladtryffel     39:-

Milkshake     79:-
vanilj eller choklad 

Sorbet/glass 89:-
med bär och kaksmulor 

Crème brûlée   105:-
smaksatt med kanel serveras med äpplesorbet

Citronpaj 115:-
med italiensk maräng och färska bär 

Hjortronglass   125:-
med rårörda hjortron, salt karamellsås och biskvier

Mjölkchokladpastej 129:-
med mascarponesorbet, amarettobiskvier och kaffeflarn 



Utan er hade det inte varit lika kul!
Mårdskog & Lindkvist • KLS Ugglarps • Västerslät 

Guldfågeln • Infoservice i Kalmar AB • Nybloms Papper
RP-frukt • Lindbytvätten




