
 

 

 

Vi vill hålla hög servicenivå. Är ni åtta  

 personer eller fler får ni gärna samsas  

          om max fyra olika rätter. 

 

 

 

 

Förrätter 
 

Charkbricka 249 

2 personer  
veckans urval av tre olika sorters ostar,  
tre olika charkuterier, vitlöksbröd, oliver & tryffelhonung  
 

Husets vitlöksbröd (veg) 79 

med mozzarella & vitlöksdipp 
 

Toast skagen 109 

med räkor & äggröra på brioche bröd serveras  
med pepparrot & dill 
 

Husets nachos  89 

med amerikansk chiligryta serveras med  
smält mozzarella &créme fraiche 
 

Crispy wings (3st)  69  

välj dipp: buffalo hot eller korean bbq  
 

Tempura shrimps 99 

krispiga Ebi Ten räkor toppas med  chili yuzu mayo  
& sesamfrön 
 

Hemmagjorda jalapeño poppers  79 

fyllda med färskost, mozzarella & bacon toppas med  
gräslök & serveras med ranchdipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudrätter 

 

Ryggbiff 296 

serveras med rostad blomkålspuré, krispig smörstekt 
färskpotatis, honungsglaserade grönsaker samt 
rödvinsås & tryffelparmesandressing 
 

Slow-cooked BBQ shortribs 209 

serveras med krispig smörstekt färskpotatis samt  
ranchdressing & coleslaw 

 

Fish & chips 189 

panerad piggvar & pommes frites serveras med side sallad 
& pesto aioli 
 

Chicken & waffles 199 

Belgisk våffla serveras med krispig kyckling,  
rökt paprikafärskost, rökt mandel, paprikasalsa & 
lönnsirap 
 
American Hot Dog deluxe 158 

chorizo med hemmagjord bostongurka, dijondressing, 
rostad lök, jalapeno serveras med pommes frites, side sallad 
& rökt citrusmajonäs 

 

Pasta 

Pesto linguine med Burratta (veg) 209 

serveras med spenat, körsbärstomater, valnötter 
& friterad grönkål  
 

Rigatoni con Salsiccia 199 

serveras med tryffel, champinjoner, grädde, 
körsbärstomater, chili, vitlök & parmesan  

Sallad 

 Ceasarsallad 195 

serveras med krispig kyckling, bacon, romansallat,  
körsbärstomat, örtrostade brödkrutonger & riven 
parmesan 

 
Ceasarsallad med halloumi (veg) 195 

serveras med friterad halloumi, romansallat, 
körsbärstomat, ceasardressing, örtrostade brödkrutonger 
& riven parmesan 



Våra burgare & Wings 
Vi rekommenderar dubbel för bästa 

smakupplevelse! 

 

Husets burgare  198/139 

dubbel/enkel 

vår egen signaturburgare serveras med ost,  
bacon, BBQ glaze, sallat, dressing, tomat &  
lök samt pommes frites, coleslaw & saltgurka 

 

Chicago burger 209/149 

dubbel/enkel 

en modifikation av husets burgare serveras 
med cheddar, bacon, tryffelmayo, sallat, tomat, kanderad 
jalapeno, karamelliserad lök samt pommes frites, coleslaw 
& saltgurka  
 

Crispy chicken burger 198 

krispig kyckling med sallat, tomat, lök, honungssenap, 
mangosalsa, saffranmayo samt pommes frites,  
coleslaw & saltgurka 
 

Sea burger 219 

krispig piggvar med räkröra, tomat, lök, sallat, 
saffranmayo serveras med pommes frites 
 

Halloumiburgare (veg)  215 

med tryffelparmesandressing, stekta champinjoner 
slungade i smält mozzarella, sallat, tomat & lök  
serveras med pommes frites, coleslaw & saltgurka 
 

Exotic Falafel (vegan) 198 

hemmagjord falafel med sallat, tomat, lök, guacamole  
& mangosalsa serveras med pommes frites & side sallad 
 
Våra Kycklingvingar  

6st 169 

Serveras med pommes frites samt:  
Välj dipp: buffalo hot eller korean bbq 
 
 

 

Sötpotatis i stället för pommes +10 

 

Glutenfritt hamburgerbröd finns! 

 

Dessert 

Våfflan 135 

Belgisk våffla serveras med vaniljglass, chokladsås, 
hallonsås, jordgubbar, dulce de leche, krossade maränger & 
vispad grädde 
 

Chokladbrownie 65 

med vispad grädde, jordgubbar & hasselnötscréme  
 

Husets sorbet  73 

serveras med passionsfrukt på en bädd av krossade 
maränger  
 

Eton Mess 69 

Vaniljglass serveras med krossade maränger 
 & jordgubbar 
 

Något för de små  
för barn upp till 12 år 

 
Pannkakor 69 

fyra pannkakor serveras med sylt & vispad grädde 

 
Barnburgare 69 

90g hamburgare serveras med, sallat, tomat, 
hamburgerdressing & pommes frites 

 
Nuggets 69 

serveras med sallat, tomat, hamburgerdressing  
& pommes frites 

 
Glass 49 

vaniljglass med chokladsås 

 
 

              


