
Toast Skagen  119:-

Skagenröra med grillat bröd.

Vitlöksbröd  79:-

Vitlöksbröd med tzatziki.

Rökta Räkor  99:-

200 g rökta räkor med aioli och grissini

4CL 100: -  / 6CL 130: -

Frosen Margarita

Tequila, cointreau, sockerlag, lime, saltad kant.

Aperol Spritz

Aperol, prosecco, apelsin, sodavatten.

Whiskey Sour

Bourbon whisky, sockerlag, citron.

Vodka Lime

Absolut vodka, roses lime.

Hugo

Fläder, mousserande vin, citronjuice, mynta

Till alla rätter på Steakhousemenyn
serveras tomatsallad, bearnaisesås,
vitlökssmör, grillad majskolv, coleslaw, 
chimichurri och pommes frites.

Fläskkarré  169:-

200g äppelmarinerad grillad fläskkarré.

Fläskfilé  219:-

350g marinerad helgrillad fläskfilé.

Oxfilé  299:-

250g grillad oxfilé.

Entrecôte  279:-

250g grillad entrecôte.

Grillad Kyckling  179:-

200g marinerad lårfilé.

Ribs 189:-

500g marinerade grillade kamben.

Lammlägg 199:-

500g lågtempererad & grillat lammlägg.

Halloumi (vegetarisk) 179:-

200g grillad halloumiost. 

 299:- / person
Svårt att välja? Prova vår mixed grill 
för minst 2 pers, eller varför inte till 
hela sällskapet. En mix av det bästa 
från vår steakhousemeny tex oxfile, 
ribs, etc.

Lökringar  40:-

Chili Cheese  40:-

Liten Ceasarsallad  49:-

100g Halloumi  50:-

Bakad Potatis  45:-

Grillade Grönsaker  50:-

Tsatziki  25:-

Aioli  25:-

Tryffelmajonnäs  25:-

Ruccoladressing  25:-

 

Lax 195:-

Grillad lax med bakad potatis och skagenröra.

Rökta räkor 199:-

500g rökta räkor med aioli och grillat bröd.

Fish ‘n Chips 169:-

Panerad och friterad klassiker.

Big Burger 159:-

200g bbq-burgare med ost, bacon, sallad, tomat, 
tryffelmajonnäs och picklad lök. Serveras med 
pommes frites.

Biggest Burger 189:-

400g bbq-burgare med ost, bacon, sallad, tomat, 
tryffelmajonnäs och picklad lök. Serveras med 
pommes frites.

Club Sandwich 169:-

Grillad kyckling på rostad bröd med bacon, tomat, 
picklad lök, majonnäs och sallad. Serveras med 
pommes frites.

Caesarsallad 169:-

Klassisk caesarsallad med grillad kyckling, 
bacon och parmesan.

Pulled Oumph (veganskt) 179:-

Serveras i bröd med aioli.

Glass med Jordgubbar 99:-

Vaniljglass, jordgubbskompott, grädde,  
jordgubbar och choklad

Pecan pie  89:-

Serveras med vaniljglass och kolasås

Sundae 69:-/pers

För två personer eller fler. Glass, maränger, 
marshmallow, chokladsås, kolasås, strössel, pop 
rocks, dumlekola och sura band.

Chokladtryffel 25:-

Från Dalachoklad.

Onödig fakta!
I USA säljs det hela 50 miljarder  

hamburgare per år. Om man skulle rada 

upp alla 50 miljarder hamburgare i en  

rak linje skulle den sträcka sig runt  
jordklotet 32 varv.

Mixed Grill

Du vet väl 
att d

u kan få din beställn
ing 

som avhämtning? Menyn och våra
  

öppettider finns på hemsidan!
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Avhämtning!

BURGERS & LETTUCE


