MENY

MAT & DRYCK
KÄKA, STÖTA & UMGÅS

Allergier? Säg till personalen

PLOCK
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Vitlöksbröd • 69 kr
Med smält ost + 20 kr

Nachotallrik • 79 kr
med salsa och crème fraiche

Hotwings • 5/10/15 bitar 79/119/159 kr
Marinerade i BBQ serveras med blue cheese

Mixbrickan • 198 kr
Nachos, mozzarellasticks, hotwings, lökringar,
chilicheese, salsa och crème fraiche

SHARING IS
CARING!
RÄCKER
TILL 4!

Dirty fries • 89 kr
Pommes toppas med smältost, bacon jalapeños och rödlök

Snacks • 59 kr
Välj på mozzarellasticks, lökringar eller chilicheese
Är ni sugna på allt? Beställ Mixbrickan :)

BURGARE
Alla våra hamburgare grillas well done och serveras med pommes frites.
Glutenfria bröd finns som alternativ.

Shooters Klassiska • 179 kr
Originaldressing, bacon, cream cheese, ost, sallad, tomat, och lök

Het & Kryddig • 189 kr
Chilimajo, pepperoni, jalapeños, cream cheese, ost, sallad, tomat och lök

Smaklöken • 189 kr
Fetaostcrème, picklad rödlök, cream cheese, ost, sallad, tomat och lök

BBQ-Burgare • 189 kr
BBQ-dressing, bacon, cream cheese, ost, sallad, tomat och lök

Blue Cheese • 189 kr
Blue cheese-dressing, senap, bacon, ost, tomat, sallad och lök

Chicken • 169 kr
Friterad kyckling, mangoraja, cream cheese, sallad, tomat och lök

Vegetarisk
Alla våra hamburgare kan ersättas med halloumi. Pick one :)

Vegansk • 179 kr
Beyond burger serveras med guacamole, sallad, tomat och lök

DIPP
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"En dipp per
måltid
skänker magen
lugn och frid"

- Okänd poet,
kanske Aristoteles

HUVUDRÄTTER
Ribs • 209 kr
BBQ-marinerade revbensspjäll serveras med pommes frites och coleslaw

Ryggbiff • 279 kr
Ryggbiff serveras med pommes frites, stekta grönsaker
och bearnaisesås

Pepparstek • 298 kr
Oxfilé serveras med klyftpotatis, stekta grönsaker och rödvinssås

Club Sandwich • 189 kr
Surdegsbröd med kyckling, dijonnäs, tomat, lök, sallad och pommes

Fish ’n Chips • 179 kr
Friterad torsk serveras med pommes frites, ärtor och remouladsås

Kycklingpasta • 169 kr
Pasta med parmesan, vitlök, paprika, broccoli och champinjoner

Oxfilépasta • 195 kr
Pasta med parmesan, vitlök, paprika, broccoli och champinjoner

Caesarsallad • 169 kr
Kyckling, romansallad, caesardressing, krutonger,
bacon och parmesan. Går att få vegetarisk.

Vego Style • 179 kr
Vegansk schnitzel serveras med pommes frites,
stekta grönsaker och guacamole

Swedish fika • 59 kr
Kladdkaka serveras med grädde
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Italy • 69 kr

DESSERT

Italiensk vaniljglass toppas med chokladsås, grädde
och kex

Irish coffee • 128 kr
Irish whiskey 5 cl, kaffe, grädde och socker
(18+)

FÖR BARNEN
Hamburgare • 89 kr
Serveras med ost och pommes frites

Friterad kycklingfilé • 89 kr
Serveras med pommes frites och bearnaisesås

Pannkakor • 79 kr
Serveras med sylt och grädde
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FLASKÖL
Månadens mikroöl • 89 kr
från Wätterstadens bryggeri

Bryggmästarens guld • 79 kr
Peroni • 72 kr
Corona • 72 kr
San Miguel (GF) • 72 kr
Åbro Original • 69 kr

Lagunitas IPA • 79 kr
CBC Cape Point • 79 kr

Bron IPA • 85 kr

FATÖL

Zlatopramen • 79 kr

Punk IPA • 79 kr

Gästkranen • 85 kr

Newcastle • 79 kr
London Pride • 89 kr
Black cab stout • 89 kr
Kronenbourg 1664 • 72 kr
Ginger Joe • 72 kr

RÖTT

Botanicum • 79/319 kr glas/flaska

ROSÉ

Spanien, Merlot

Le chat • 89/369 kr glas/flaska

Mont Gravet • 79/319 kr

Frankrike, Grenache

Frankrike, Cinsaut

Franschhoek • 549 kr
Sydafrika, Cabernet sauvignon

Châteauneuf-du-pape (shutthefuckup)
• 899 kr
Frankrike

VITT

BUBBEL
Charles de fere • 79/395 kr
Frankrike, Loire

Botanicum • 79/319 kr glas/flaska

Piccini • 395 kr

Spanien, Chardonnay

Italien, Veneto

MOËT • 899 kr

Lancewood • 99/419 kr glas/flaska

Frankrike, Champagne

Nya zeeland, sauvignon blanc

CIDER
Päron (fat) • 69 kr

Passion • 69 kr

DRINKAR

Jordgubb lime • 69 kr
Torr äpple • 69 kr

Smirnoff Ice • 85kr
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Aberfeldy 12yo • 30 kr
Black Label • 28 kr
Blue Label • 48 kr
Macallan 12yo • 32 kr
Glenfiddich 15yo • 28 kr
Laphroaig 10yo • 28 kr
Zacapa 23yo • 32 kr
Plantation XO • 32 kr
Hennessy VS • 26 kr
Martell VSOP • 30 kr
Grönstedt XO • 36 kr
Remy Martin XO • 58 kr

5 cl =
Ginka • Gin & Russchian
128 kr
GT • Gin & Tonic
Calippo • Sur cola, citronvodka, citron, coca cola
Piggelin • Sour päron, citron, sprite
Elderflower Collins • Gin, fläder, citron, socker, soda
Glitter Hugo • Glitter Fisk, fläder, bubbel, mynta
Gold Digger • Glitter Fisk, jordgubb, Redbull
Irish Coffee • Jameson, socker, kaffe, grädde
Kaffe Jansson • Cointreau, Baileys, kaffe, grädde
Espresso Martini • Espressoshot, vodka, Kahlua

ALKOHOLFRITT
Läsk / Kolsyrat vatten • 32 kr
Coca Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite
/ Naturell, Citron/lime

Rudenstams • 49 kr
Vita vinbär, röda vinbär

Öl • 49 kr
Carlsberg, Eriksberg

