LITE MINDRE SNACKS 59:Välj tre för 139:•Pommes med valfri dip
•Chicken Wings (4) med valfri glaze
- Välj mellan BBQ eller tigerglaze
•Nachos med salsa
•Mozzarellasticks
•Lökringar

HUSETS BURGARE (200G) 175:Högrevsburgare i briochebröd serveras med cheddarost,
picklad rödlök, gurka, sallad, hamburgerdressing & pommes
Tillägg: Bacon +20:- Extra ost +10:-

HALLOUMIBURGARE VEGETARISK 185:Grillad halloumi i briochebröd serveras med pico de gallo,
sallad, chillimajonäs & pommes

OUMPHBURGARE VEGANSK 185:Oumph som serveras i gluten & mjölkfritt bröd med vegansk
ost, pico de gallo, sallad, vegansk majonnäs & pommes

CHICKEN WINGS
Serveras med bluecheese och selleri
Välj mellan BBQ eller tigerglaze

5 109:-

10 139:-

15 159:-

NACHOS 79:Serveras med salsa
Tillägg: Pulled Beef +49:-

SALLADER
GREKISK SALLAD 159:Serveras med tomat, sallad, rädlök, gurka, oliver, tzatziki, ost
samt vitlöksbröd

Ostsås +21:-

VITLÖKSBRÖD 59:-

VATTENMELONSALLAD 129:Serveras med ost av medelhavstyp

STOR POMMES 69:Serveras med en valfri dipsås

Samtliga tacos serveras med vitkålsslaw, avokado och
mango salsa, pico de gallo, chillimajonäs, sallad & salsa

Välj mellan:
PULLED BEEF
PULLED CHICKEN
BLOMKÅL VEGETARISK
HALLOUMI VEGETARISK
CHILI RÄKOR 99:-

Tortillabröd fyllda med pico de gallo och ost samt valfritt
protein. Serveras med tomatsallad & salsa vid sidan

Välj mellan:
PULLED BEEF
PULLED CHICKEN
BLOMKÅL VEGETARISK

PANERAD SPÄTTA 199:Serveras med potatissallad samt remuladesås

PASTA CARBONARA 169:Serveras med sidfläsk, äggula samt parmesan

GRILLAD RYGGBIFF (220G) 299:Grillad ryggbiff med kappa. Serveras med klyftpotats,
champinjoner, grilltomat samt bearnaise

CHURROS 79:Serveras med vaniljglass och chokladsås

CHOKLADFONDANT 95:Serveras med vaniljglass samt chokladsås

TRE KULOR GLASS 85:Serveras med bärkompott & grädde

DIPSÅSER 21:Aioli, tzatziki, bluecheese, chilimajonäs, bearnaise, salsa
eller ostsås

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

FISH & CHIPS 79:Friterad fisk serveras med pommes, aioli & gurka

CHICKEN NUGGETS 79:Serveras med pommes, aioli & gurka

BARNENS BURGARE (90G) 79:Hamburgare med pommes. Serveras med
hamburgerdressing, sallad & gurka vid sidan

PANNKAKOR 49:Två pannkakor med jordgubbssylt & grädde

GLASS DESSERT 39:Glass med jordgubbsås
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