
 

 

Huvudrätt 
Plankstek ( Kalv entrecote 240g/ potatismos/ grillad majs/ tomat/ grön 

sparris/ friterad Shimeji svamp med vårlök och balsamico / rödvinssås) 279kr 

 

Kalv entrecote ( Kalv entrecote 240g/ potatisgratäng/ tomat/ grön sparris/ 

friterad Shimeji svamp med vårlök och balsamico / rödvinssås ) 269kr 

 

Fajitas med Kalv ( Kalv entrecote 240g stekt peppar, lök och svarta bönor ) 

med tortilla/ Pico de Gallo /guacamole /smetana/ pepparsalsa 259kr 

 

Fajitas med Kyckling ( Kyckling 220g stekt peppar, lök och svarta bönor ) 

med tortilla/pico de gallo/guacamole/smetana/pepparsalsa 199kr 

 

Bbq Burgare (Biff 200g/ friterad lök/bacon/ 

västerbotten ost/tomat/sallad/picklad gurka/bbq sås/bröd) 

med pommes eller sötpotatis pommes 

Aioli, Tryffel mayo eller bbq sås 199kr 

(Med extra biff burgare 150g-49kr) 

 

Räksmörgås ( räkor 150g / löjrom 25g / bröd / majonnäs / sallad / gurka / 

rödlök / ägg / dill / citron ) 179kr 

 

Slider Burgare ( Biff150g/ Lök/ Cheddar ost/ Bröd) 

med pommes eller sötpotatis pommes fries  

picklad gurka och röd lök 

Aioli, Tryffel mayo eller bbq sås 169kr 



 

Huvudrätter 

 
Vegan burgare ( Vegan burgare 160g / bröd/ guacamole / sallad / rödlök/ 

tomat / gurka / koriander) 169kr 

 

Ceasarsallad ( Grillad kyckling 150g / bacon/ romansallad / Caesar dressing / 

Grana Padano ost / rädisa / tomat / örtkrutonger ) 169kr 

 

Pasta med svampsås, kyckling, spenat, tomat, basilika, grana padano ost, 

169kr 

 

Fish and chips (Panerad torsk 160g / pommes frites / tartarsås med forrelrom / 

grillad citron) 159kr 

 

Quesadillas med Kyckling( Tortilla/ Pico de gallo/ ost/ kyckling) 

med med pepparsalsa / smetana och guacamole 99kr 

 

Vegetarian Quesadillas ( Tortilla/ Pico de gallo/ ost) 

med pepparsalsa / smetana och guacamole 79 kr 

 

 

 

 

 

 

 



 

Snacks: 

 

Nacho med pepparsalsa / cheddarsås och guacamole 59kr 

 
Lax croquete med tartarsås med forellrom / grillad citron 109kr 

 

 Marinerad Oliver 49kr  

 

Pommes med ketchup 59kr 

 

Sötpotatis pommes med ketchup 69kr 

 

Lökringar 6st med bbq sås 59kr 

 

Nachos med kött, guacamole, ostsås och salsa 89kr 

 

Kyckling nuggets 6st med aioli och liten salad 69kr 

 

Antipasti med chorizo, Jamon serranoskinka, grana padano ost, brieost, chili 

och Schalottenlök marmelad, med frukt, inlagd grönsaker och knäckebröd 

109kr 

Vitlöksbröd med aiolisås och sallad med vinägrett 49 kr 

 

Biff Carpaccio med ruccola. Olive, grana padano ost, balsamico, friterad 

purjolök/kapris 129kr 

              Popcorn 39kr      

               Extra sås 10kr       



 

Dessert: 

 

Banana split 

banan/marshmallow/vaniljglass/chockladglass/vispgrädde/chockladsås/vitchocklad pulver 99kr 

 

Brownie med jordgubbar / hallon / saltad chokladmousse / chokladglass / 

hallonsorbet / vaniljsås 89kr 

 

Vegan mango sorbet med blåbär / rabarber / jordgubbmousse och citron gele 

89kr 

 

Vanilj glass med jordgubbar med vispad grädde, maräng och chokladsås 

99k 

 

 

 

 

 


