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   Vi vill hålla hög servicenivå. Är ni åtta  

    personer eller fler får ni gärna samsas  

               om max fyra olika rätter. 

 

  

  

  

 
Förrätter 
Charkbricka 119 

olika charkuterier serveras med marinerade grönsaker, 
basilikapesto & kökets fröknäcke (G, L, M, N)  
 

Husets vitlöksbröd (veg) 65 

nybakad baguette med vitlökssmör & örter (G, L, M, SE) 
 

Klassisk nachos (veg) 79 

nachos serveras med vitlöksdipp, salsa & guacamole  
(Ä, SE) 
 
Heta kycklingvingar (3 st) 69  

med cornflakes &pankocrisp slungade i het tiger- 
& mangosås serveras med salladsmix & selleri  
(G, Ä, SEL) 
 

Vitlöksfrästa scampi 94 

frästa i olivolja, vitt vin, vitlök, chili & rostad bröd 
toppade med persilja (G, K, SU)  
 
 

Sallad 
Ceasarsallad 195 

serveras med kycklingfilé, bacon, romansallat, 
vitlöksrostade brödkrutonger, ceasardressing &  
hyvlad parmesan (G, M, Ä, SE, ) 

 

Ceasarsallad med rökt tofu (veg) 195 

serveras med rökt tofu, romansallat, picklade 
körsbärstomat, ceasardressing, vitlöksrostade 
brödkrutonger &hyvlad parmesan (G, M, Ä, SE, SO) 
 
 

Huvudrätter 

 

Grillad ryggbiff 269 

serveras med ugnsbakad tomat, fräst svamp,  
rödvinssky, cajunsås & rostad amadinepotatis (L, SU) 
 

Halstrad laxrygg 239 

serveras med sallad på vattenmelon &tomat, syrad 
gurka, fetaost, betor, rostad svartpeppar, turkisk yoghurt 
smaksatt med honung, samt smörslungad potatis (L, M, F) 
 

Husets sweet BBQ shortribs 209 

dressad med tiger- & mangosås serveras med BBQsås, 
salladsmix, grillad majskolv, coleslaw & pommes frites 
(Ä, SE) 

 

Husets fish & chips 189 

”Beer-battered” panerad sejrygg serveras med ärtstomp, 
dansk remouladsås, grillad citron, dressad salladsmix 
& pommes frites (G, L, M, Ä, SE, F) 

 

Chicken & waffles 229 

Belgisk våffla serveras med wokad kyckling &  
primörer samt rökig paprikacréme, dressad salladsmix  
& agavesirap (G, L, M, Ä) 
 

Betor go vegan (vegan) 189 

friterad jordärtskocka, rödbetspuré, rökt tofu, picklade 
betor, babyspenat, rödbetsgroddar serveras med rostad 
amadinepotatis (SO)  
 
 

Pasta 

Tryffelpasta med biff  209 

färsk tagliatelle med stekt biff i cajunkryddad gräddsås 
med smak av tryffel & vitlök serveras med körsbärs-
tomater, babyspenat toppad med riven parmesan  
& vattenkrasse (G, L, M) 
 
Tryffelpasta med tofu (veg) 209 

färsk tagliatelle med tofu i cajun kryddad gräddsås med 
smak av tryffel & vitlök serveras med körsbärs-tomater, 
babyspenat toppad med riven parmesan  
& vattenkrasse (G, L, M, SO) 
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Våra burgare & Wings 
Vi rekommenderar dubbel för bästa 

smakupplevelse! 

 

Husets burgare  198/139 

dubbel/enkel 

husets smashburgare av egen nötblandning med 
romansallat, cheddarost, husets egna dressing,  
stekt tomat & rödlök serveras med pommes frites,  
coleslaw & saltgurka (G, L, M, Ä, SE) 
 

Smokey burger 198/139 

dubbel/enkel 

en modifikation av husets smashburgare med  
romansallat, rökt cheddar, BBQmajonnäs , rökig  
BBQsås, & baconchips serveras med pommes frites, 
coleslaw & saltgurka (G, L, M, Ä, SE) 
 
Jacki burger 209/149 

Dubbel/enkel 

smashburgare av egen nötblandning med romansallat, 
pepparjack ost, knaperstekt bacon, tryffelmajonnäs, 
picklade körsbärstomater, friterad purjolök, svamp 
& babyspenat serveras med pommes frites, coleslaw 
& saltgurka (G, L, M, Ä, SE) 
 

Halloumiburgare (veg) 215 

med romansallat, majonnäs, avokadosalsa, stekt  
svamp, tomat & syrad rödlök serveras med pommes  
frites, coleslaw & saltgurka (G, L, M, Ä, SE) 
 

Falafelburgare (vegan) 198 

friterad falafel, med romansallat, ärtstomp, rödbets- 
puré, syrad rödlök, stekt tomat, syrad gurka, skivad 
rödlök & rökig tofu serveras med pommes frites,  
side sallad & saltgurka (G, SO) 
 
Heta kycklingvingar (6st) 169 

med cornflakes &pankocrisp slungade i het tiger- 
& mangosås serveras med salladsmix, selleri,  
BBQsås & pommes frites (G, SEL) 
 
 

Sötpotatis i stället för pommes +10 
 
Gluten- & mjölkfritt hamburgerbröd finns! 
 

Dessert 

 

Belgisk Våffla 149 

serveras med nougatkräm, rostade hasselnötter, 
halloncoulis, krossade maränger &vaniljglass 
(G, L, M, N, Ä) 
 

Chokladbrownie 79 

serveras med chokladsås, kolasås, varma jord- 
gubbar & vaniljglass (G, L, M, N, Ä) 
 

Husets sorbet 73 

serveras med melon, mangosås & krossad maräng  (Ä) 
 

Osttallrik 85 

tre sorters ostar med kökets egen komposition av  
tillbehör (G, L, M, N) 
 

Tryffel 35 

vår egen chokladtryffel med bärcoulis (L, M) 
 
 

Något för de små  
för barn upp till 12 år 
 

Pannkakor 69 

fyra pannkakor serveras med sylt & vispad grädde 
(G, L, M, Ä) 

 
Barnburgare 69 

90g hamburgare serveras med salladsmix, tomat,  
husets egna dressing & pommes frites 
(G, L, M, Ä, SE) 

 
Nuggets 69 

serveras med salladsmix, tomat, husets egna dressing  
& pommes frites (G, SE, Ä) 
 

Husets fish & chips 79 

panerad sejrygg serveras med majonnäs, grillad  
citron, dressad salladsmix & pommes frites 
(G, L, M, Ä, SE, F) 

 
Glass 49 

vaniljglass med chokladsås (L, M) 


