FÖRRÄTTER

BURGARE

KLASSISK TOAST SKAGEN		

99 kr

VITLÖKSBRÖD MED PESTO

79 kr

139 kr

CAESARSALLAD

Välj räkor eller kyckling

PEPPARLAXSALLAD

139 kr

KYCKLING		

149 kr

BRIÉ & BACON

149 kr

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

SALLADER
Serveras med vitlöksbröd

BACON & CHEDDAR		

Saftig angusburgare i potato bunbröd toppad med bacon,
cheddarost, sallad, tomat, rödlök och vår egna BBQ-sås.
Serveras med pommes frites.

		

139 kr

VARMRÄTTER

Saftig angusburgare i potato bunbröd med sallad, tomat, brié,
picklad rödlök och vår tryffelmajonnäs.
Serveras med pommes frites.

PEPPERONI

		

149 kr

VEGGIE

		

149 kr

Saftig angusburgare i potato bunbröd med sallad, tomat, rödlök,
pepperoni, chili och en vitlöksdressing.
Serveras med pommes frites.
En bönburgare i potato bunbröd med sallad, tomat, rödlök och
dressing. Serveras med pommes frites.

REJÄL RÄKMACKA		

159 kr

PASTA PESTO MED RÄKOR

169 kr

PASTA PESTO MED VEGOBIFF

169 kr

FISH & CHIPS

149 kr

PEPPARLAX

189 kr

FLÄSKFILÉ BLACK & WHITE

179 kr

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

NOLBY			

89 / 129 / 159 kr

SKEDLO			

89 / 129 / 159 kr

SKOTTSUND			

89 / 129 / 159 kr

BOMMEN			

89 / 129 / 159 kr

ÅMON 		

89 / 129 / 159 kr

MJÖSUND

99 / 139 / 169 kr

ESSVIK			

99 / 139 / 169 kr

FORSA 		

99 / 139 / 169 kr

Tomat, ost, pepperoni

BARNBURGARE

89 kr

PANNKAKA		

59 kr

Pannkaka serveras med sylt och grädde

ALLA RÄTTER		

En mindre portion av valfri rätt på menyn

89 kr

Tomat, ost, kebabkött, feferoni, rödlök, vitlöksdressing
Tomat, ost, skinka, champinjoner, räkor
Tomat, ost, skinka, ananas

Tomat, ost, paprika, lök, champinjoner, ädelost

DESSERT

Bearnaise, Tryffelmayo,
Caesar, BBQ, Vitlök

Alla pizzor har vår hembakta härligt tjocka botten.

Tomat, ost, skinka

BARN UNDER 12 ÅR

KOM IHÅG!

SÅS 10 kr

Tomat, ost, biff, bacon, rödlök, svartpeppar

FLOATER		

59 kr

Tomat, ost, kyckling, bacon, rödlök, sesamfrö, Blues bbq-sås

PANNKAKA		

59 kr

Tomat, ost, fläskfilé, mozarella, tomater, parmesan, färsk basilika

MILKSHAKE		

59 kr

GLASSKULA		

55 kr

Glasskula i Coca Cola
Pannkaka med glass

Jordgubb, blåbär, choklad, veckans smak
Två kulor vaniljglass med grädde och chokladsås

MYRE 		

109 / 149 / 189 kr

Allergi?

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

