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Beställningsmeny med paketpriser!   
Förutsättningar: 
 

➢ Gruppen väljer endast en beställningsmeny. 
➢ Meny 1-3 kan inte kombineras med varandra. 
➢ Beställning måste ske två vardagar innan bokningsdatum. 
➢ Gruppen behöver vara minst 12 personer.  
➢ Till våra beställningsmenygäster erbjuder vi att lägga till 1,5 timme av en av våra 

aktiviteter för endast 135 kr/person. Kan bokas söndag – torsdag. 
Meddela vilken aktivitet ni vill boka (biljard, shuffleboard, pingis eller dart).  

Meny 1 
 

Förrätt 1 Husets vitlöksbröd (veg) med vitlöksdipp 
 

Förrätt 2 Rostade betor (vegan) med chevrekräm & friterad ruccola 
 

Varmrätt 1 Husets burgare smashburgare av egen nötblandning med plocksallat, pepperjackrost, 
husets egna dressing, stekt tomat & rödlök serveras med pommes frites, coleslaw & 
saltgurka 

 
Varmrätt 2 Jacki Burger smashburgare av egen nötblandning med plocksallat, pepparjack ost, bacon, 

tryffelmajonnäs, rödlök, friterad purjolök, svamp & babyspenat serveras med pommes frites, 
coleslaw & saltgurka.  

 

Varmrätt 3 Falafel Burger (vegan) friterad falafel, med romansallat, ärtstomp, rödbets-puré, syrad 
rödlök, stekt tomat, syrad gurka, skivad rödlök serveras med pommes frites, vegansk side 
sallad & saltgurka. 

 

Varmrätt 4 Halloumiburgare (veg) med romansallat, majonnäs, avokadosalsa, svamp, tomat & syrad 
rödlök serveras med pommes frites, coleslaw & saltgurka. 

 
Varmrätt 5 Husets Fish & chips panerad sejrygg serveras med ärtstomp, dansk remouladsås, grillad 

citron, dressad salladmix & pommes frites 
 
Varmrätt 6  Tryffelpasta med biff färsk tagliatelle med stekt biff i vitvins gräddsås med smak av tryffel & 

vitlök serveras med körsbärstomater, babyspenat toppad med riven parmesan & 
vattenkrasse 

 

Dessert 1 Vår egen chokladtryffel (veg) med smak av cognac & apelsin 
 

Dessert 2 Husets sorbet (vegan) serveras med bärcoulis 
 
 
Prisalternativ: 1 rätt  205 kr inkl. moms 183 kr exkl. moms 
  2 rätter  272 kr inkl. moms 243 kr exkl. moms 
  3 rätter  329 kr inkl. moms 294 kr exkl. moms 
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