
VARMRÄTTER
STEKT STRÖMMING 129 kr
Strömming med skirat smör, rödlök, rårörda lingon och potatispuré

FLÄSKFILÉ 149 kr
Fläskfile tillsammans med vår egna bearnaisesås och rödvins-
sås. Serveras med pommes frites

LÖVBIFF  169 kr
Äkta hembankad lövbiff. Serveras traditionellt med rödvinssås, 
vitlökssmör och pommes frites

RYGGBIFF 199 kr
200 g ryggbiff med rödvinssås, bakad potatis och vitlökssmör

PEPPARSTEK  229 kr
200 g oxfilé med pepparsås, rödvinssås och en potatisterinne 
med smak av västerbottenost

DAGENS ERBJUDANDE  Dagspris
Fisk och vegetariskt alternativ

BURGARE
BACON & CHEDDAR  139 kr
Saftig angusburgare i potato bunbröd toppad med bacon, 
cheddarost, sallad, tomat, rödlök och vår egna BBQ-sås. 
Serveras med pommes frites.

CRISPY CHICKEN  139 kr
Panerad kycklingburgare med sallad och färsk tomat och soltorkad 
tomatdressing i ett potato bunbröd. Serveras med pommes frites.

CHEVRÉ 159 kr
Saftig angusburgare i potato bunbröd med sallad, tomat, chevré, 
karamelliserad rödlök och vår hemgjorda parmesanaioli. 
Serveras med pommes frites.

PEPPERONI   149 kr
Saftig angusburgare i potato bunbröd med sallad, tomat, rödlök, 
pepperoni, chili och dressing på rostad vitlök. 
Serveras med pommes frites.

SALLADER
RÄKSALLAD  halv 99 / hel 139 kr
Handskalade räkor, sallad, tomat, gurka, lök, kokt ägg och
rhode islanddressing. Serveras med vitlöksbröd

CAESARSALLAD  halv 99 / hel 139 kr
Kyckling, romansallad, caesardressing, parmesanost  
och brödkrutonger

LAXSALLAD   halv 99 / hel 139 kr
Varmrökt lax, sallad, paprika, sockerärter, picklad rödlök. 
Serveras med vitlöksbröd

BARN UNDER 12 ÅR
ALLA RÄTTER  89 kr
En mindre portion av valfri rätt på menyn 

NOLBY   89 / 129 / 159 kr 
Tomat, ost, skinka

SKEDLO   89 / 129 / 159 kr 
Tomat, ost, pepperoni

SKOTTSUND   89 / 129 / 159 kr
Tomat, ost, kebabkött, feferoni, rödlök, vitlöksdressing 

BOMMEN   89 / 129 / 159 kr
Tomat, ost, skinka, champinjoner, räkor

ÅMON   89 / 129 / 159 kr
Tomat, ost, skinka, ananas 

MJÖSUND  99 / 139 / 169 kr
Tomat, ost, paprika, lök, champinjoner, ädelost

ESSVIK   99 / 139 / 169 kr
Tomat, ost, biff, bacon, rödlök, svartpeppar

FORSA   99 / 139 / 169 kr
Tomat, ost, kyckling, bacon, rödlök, sesamfrö, Blues bbq-sås

KVISSLEBY   99 / 139 / 169 kr
Tomat, ost, tacofärs, jalapeño, grön chili, gräddfil

KLOCKARBERGET            109 / 149 / 189 kr
Tomat, ost, tryffelolja, svampmix, lufttorkad skinka

MYRE             109 / 149 / 189 kr
Tomat, ost, oxfilé, mozarella, coctailtomater, parmesan, färsk basilika

Våra panpizzor finns i tre olika storlekar. 
Small 1 pers
Medium 1–2 pers 
Large 2–3 pers

Alla pizzor har vår hembakta härligt tjocka botten.

AMERIKANSK PANPIZZA

Allergi? Vid eventuell allergi eller frågor om innehållet  
i vår mat, prata gärna med vår personal.

DESSERT
BANANA SPLIT  89 kr
Glass, grädde, banan och chokladsås

MILKSHAKE  69 kr
Jordgubb, blåbär, choklad, veckans smak

GLASSKULA  35 kr
Vaniljglass med grädde och chokladsås

DRYCK
LÄTTDRYCKER     24 kr
Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up, Ramlösa, mjölk, lättöl    

KAFFE/TE     29 kr
Ristretto, Espresso, Doppio, Lungo, Macchiato, 
Cappuccino, Café au lait, Latte Macchiato, Latte

ÖL
TUBORG GULD  79 kr
Danmark, internationell stil, flaska 50 cl

ERIKSBERG  79 kr
Sverige, Dortmunder Helles, flaska 50 cl

BROOKLYN LAGER  59 kr
USA, Happy lager, flaska 35,5 cl

BROOKLYN DEFENDER IPA  69 kr
USA, West Coast IPA, flaska 35,5 cl

CARLSBERG HOF  54 kr
Danmark, internationell stil, mellanöl, flaska 33 cl

CARLSBERG ALCOHOL FREE 45 kr
Danmark, alkoholfri, internationell stil, flaska 33 cl

ERIKSBERG HOVMÄSTARLAGER 45 kr
Sverige, alkoholfri, mörk lager, flaska 33 cl

CIDER
SOMMERSBY   59 kr
Pear, apple, sparkling rosé, spritz, flaska 33 cl

HUSETS VINER
RÖTT  Glas 79 / Flaska 259 kr
Frankrike, Cabernet Sauvignon

VITT   Glas 79 / Flaska 259 kr
Frankrike, Sauvignon Blanc

ROSÉ Glas 79 / Flaska 259 kr
Australien, Shiraz 

ALKOHOLFRITT Glas 59 kr/ Flaska 199 kr
Rött / Vitt / Rosé

SMÖRGÅSAR
VEGETARISK PANINI  99 kr
Ricotta, färsk svamp, vitlök, spenat. Serveras med pommes 
frites och sallad

PULLED BEEFPANINI  99 kr
Pulled beef och lök. Serveras med pommes frites och sallad

KYCKLINGPANINI   99 kr
Kyckling, soltorkad tomatcréme. Serveras med pommes frites 
och sallad

RÄKMACKA  139 kr
Rejält med handskalade räkor serveras på en tekaka med sallad, 
tomat, gurka, kokt ägg och majonäs

KOM IHÅG!
SÅS   10 kr

Bearnaise, Tryffelmayo, 
Caesar, BBQ, Vitlök

Mer att välja på ?
Fråga gärna efter vår dryckesmeny. Fler trevliga alternativ som 
förhöjer matupplevelsen. Självklart både med och utan alkohol.


