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BÖRJA DIN KVÄLL PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT! MOJITOS  
I SMAKER FÖR DE FLESTA ÄR ETT PERFEKT VAL INNAN DIN 
MIDDAG ELLER BARA SOM EN TREVLIG STUND I BAREN!
LÅT VÅR BARTENDER KOMBINERA NÅGOT FÖR DIN 
SMAKUPPLEVELSE!

RASPBERRY MOJITO 
Smirnoff raspberry,
färska hallon, lime, mynta,  
krossad is & sprite. 125:-

STRAWBERRY MOJITO  
Smirnoff vodka, bols jordgubb,
färska jordgubbar,
lime, mynta, krossad  
is & sprite. 125:-

SNACKS

NÖTMIX 39:-

OLIVER 29:-

SALTA PINNAR 25:-

MOJITOS
38 9 9 3 98

MOJITOS

PASSIONFRUIT MOJITO 
Peachtree, sourz ananas,  
passoa, färsk passionfrukt,
lime, mynta, krossad  
is & sprite. 125:-

MOJITO 
Rom, sockerlag, lime, mynta, 
krossad is & sprite. 125:-

favorit!

perfekt till din drink!
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DRINKS
DRINKS

199

LONGDRINKS  

FRESH N FRUITY
Smirnoff vodka, hallon, 
sockerlag, pressad citron  
apelsinjuice & krossad is. 115:-

PRIME PASSION
Passoa, peachtree, 
sourz annanas & sprite. 115:-

PRIME TIME
Bacardi melon, sourz apple, 
sour mix, lime & sprite. 115:-

PRIMELICIOUS
Bacardi melon, passoa, peachtree, 
citronjuice & passionjuice. 115:-

PASSIONPOLITAN
Captain morgan, bols triple sec, 
tranbärsjuice & cola. 115:-

PRIME SMASH
Baileys, vodka, färska hallon, 
mjölk & krossad is. 115:-

GIN FIZZ
Gin, citronjuice, sockerlag & sodavatten. 115:-

PÄRON ORGASM
Kahlua, baileys, xante & mjölk. 115:-

BLUE TROPICAL
Sourz tropical, blue bols & sprite. 115:-

RED PASSION
Sourz raspberry, passoa, lime & sprite. 115:-

favorit!

COCKTAILS 

COSMOPOLITAN
Smirnoff citron, cointreau,  
tranbärsjuice & lime. 105:-

WHITE RUSSIAN
Smirnoff vodka, kahlua & mjölk. 105:-

LEMON CAKE
Likör 43, pressad citron & krossad is. 105:-

XANTE STRAWBA
Xanté, vodka, bols jordgubb  
& sourmix. 105:-

CAIPRINHA
Pitu, lime, socker, krossad is & sourmix. 105:-

VODKA LIME
Smirnoff vodka, pressad lime & krossad is. 105:-

DAIQUIRIS 

STRAWBERRY
Smirnoff vodka, jordgubbspuré,  
färska jordgubbar,
sourmix, sockrad kant. 139:-

RASPBERRY
Bacardi razz, hallonpurée, färska hallon,
sourmix, citronjuice, sockrad kant. 139:-

PASSION
Peachtree, passoa, sourz pineapple, 
passionpuré, färsk passion, sockrad kant. 139:-

PEACH
Peachtree, bols peach, persikopure, färsk 
persika, sourmix & sockrad kant. 139:-

MOJITO   69:- COSMO 69:-    DAIQUIRIS   69:- 

ALOKOHFRITT



Audi A5 2,0 TFSI S-LINE S-TRONIC / QUATTRO
MATIAS EKSTRÖM EDITION 27/50
SVENSKSÅLD

Färg: WHITE/GREY METALLIC
Karosseri: Sportkupé
Info: Automatisk växellåda, 4WD - Quattro, ABS bromsar, ACC/Klimatanläggning, 
Airbag förare & passagerare, Antisladdsystem, Antispinn, C-lås, CD-stereo, 
Elhissar fram, Elspeglar, Elstol förare, Elstol passagerare fram, Farthållare, 
Fjärrstyrt c-lås, Färddator, Komplett ifylld servicebok, Multifunktionsratt med 
paddlar, Navigator (GPS), Regnsensor, Servostyrning, Sidoairbag, Sportstolar, 
Stereo, Stolvärme fram, Svensksåld, Xenonstrålkastare, Yttertemperaturmätare, 
S-line interiör & Exteriör, S4 Sportstolar Alcantara/Läder, Audi Exclusive Kolfiber, 
Bang Olufsen Soundsystem 14 högtalare, Audi MMI plus Navi, Audi Handsfree 
plus, iPod/iPhone anslutning, Audi Parking system fram & bak, Xenon plus med 
LED, 19" OZ Racing fälgar, Mattias Ekström Edition 27/50 tillverkade.   XL-STARTER

CHICKEN-COMBO

TAPASPLATE



STARTERS
, 9

CHÈVRETOAST  84:-
Sauterad chèvre på grillat surdegsbröd som 
serveras med rostade pinjenötter, honung, 
björnbärsmarmelad & fikon.
Serveras på en salladsbädd.

Sautéed chévre on grilled sourdough bread 
served with roasted pine nuts, honey, blackberry 
jam and figs. Served on a bed of salad.  
 
HETA SPANSKA RÄKOR  79:-
Kryddstarka räkor som serveras på
vitlöksbröd. För gott för 
att vara sant! 

Spanish spicy shrimps.  
Served on garlic bread.  
Tastier than you can  
imagine!

SNACKS STARTER   
Unna dig en snacks starter med
buffalowings, chilicheese,
mozzarella sticks, lökringar, 
jalapenos & 3 stycken dipp.

Pamper yourself with a snack starter with; 
buffalowings, chilicheese, mozzarella 
sticks, garlic bread, onion rings, jalapeno 
peppers, and 3 dips.  

TAPAS PLATE     
Serranoskinka, chorizo, bresaola, 
brieost, blåmögelost, mozzarella, 
rödlöksmarmelad & surdegsbröd. 
4p / 299:- 

Serrano ham, chorizo, bresaola, 
brie cheese, blue cheese, mozzarella, 
red onion marmalade & sourdough 
baguette. 
 

115:-

145:-
favorit!

XL-STARTER 
Mozzarella sticks, chilicheese, 
ostgratinerade nachochips med 
jalapenos, red pepper rings, räfflade 
potatis, red hot chili pickers, buffalo 
wings & 3 stycken dipp. 

Pamper yourself with a snack starter with; 
Buffalowings, chillicheese, mozzarellsticks, 
Nacho chips, onion rings, jalapeno peppers, 
and 3 dips. 
 
 
CHICKEN COMBO 
Panerade inner kycklingfiléer och  
hickory & honey glaserade 
kycklingvingar med dipp.  

Breaded chicken fillets & hickory & honey 
glazed chicken wings with dip.

199:-

STEAKHOUSE STARTERS FOR  2-4p
3 1366 6

129:-

favorit!

best place for steaks & burgers

The

för 2

för 2

för 4-6

VITLÖKSBRÖD  59:-
Ugnsrostat vitlöksbröd gjort på
surdegsbröd. Serveras på en salladsbädd
med tzatziki. Ett måste!

Garlic bread 
Oven roasted garlic bread. Served  
on a bed of sallad with tzatziki.  
 
BRUSCHETTA  74:-
Grillat surdegsbröd toppat med 
mozzarella, tomat, basilika & olivolja.
Serveras på en salladsbädd.

Bruschetta 
Grilled sourdough bread. Topped with  
tomatoes, mozzarella cheese,  
basil and olive oil.  
 
CARPACCIO  119:-
Tunt skuren oxfilé. Serveras med 
ruccola sallad, rödlök, körsbärstomater
och en senaps-dressing. Stora kapris, 
pinjenötter & parmesanost. 

Thinly sliced beef tenderloin. Served with 
ruccola salad, cherry tomatoes, red onions and  
mustard dressing. Big capers, pinenuts &  
parmesan cheese.   

favorit!

för 2
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HELGRILLAD FLÄSKFILÉ 200g 199:- 
Trancherad, marinerad och fantastiskt mör  
filé. Gillar du fläskfilé kommer du  
definitivt att älska den här. Serveras  
med BBQ-sås, chilibearnaise-sås
& tzatziki. OBS gluten i marinaden.
300g 229:-  400g  279:-  
 
BBQ filet of pork 
Sliced, marinated, fantastically tender pork tenderloin. 
If you like pork tenderloin, you will definitely love this one. 
Served with BBQ-sauce, chilibéarnaise-sauce & tzatziki.  
200g 199:- 300g 229:- 400g  279:- 

I DESSA RÄTTER INGÅR DET WOKADE GRÖNSAKER, BBQ-SÅS, CHILIBEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW, 
GRILLAD MAJSKOLV & VÅRA STORA KLYFTPOTATIS.  
DU KAN ÄVEN VÄLJA POMMES ELLER POTATISGRATÄNG.

välj dina

KVALITÉ

RARE - BLODIG / RÅ KÄRNA 
MEDIUM - ROSA KÄRNA 
WELL DONE - GRÅ / DÖD 

 välj din stekgrad!

97

GRILLAD OXFILÉ 200g 259:-                 
Den möraste och mest exklusiva  
detaljen nöt. Det finns inget som slår  
en saftig oxfilé. Serveras  
med BBQ-sås, chilibearnaise-sås
& tzatziki. 300g 319:-  
 
BBQ filet of beef 
The most tender and most exclusive piece beef. 
There's nothing like a juicy beef tenderloin. 
Served with BBQ-sauce, chilibéarnaise-sauce  
& tzatziki. 200g 259:- 300g 319:-

GRILLAD KYCKLINGFILÉ 200g 179:-  
Kycklingfilé, som blir fantastiskt mör & saftig
på grillen. Kan bli en favorit. 
Serveras med BBQ-sås, chilibearnaise-sås
& tzatziki. 300g 219:-    
 
BBQ Chicken breast 
Tender juicy chicken that ś perfect on the grill. 
Can become a favorite. 
Served with BBQ-sauce, chilibéarnaise-sauce & tzatziki.  
200g 179:- 300g 219:-

GRILLAD RYGGBIFF 200g 229:-          
Vår läckra möra biff grillas efter  
dina önskemål. Starkt rekommenderad  
och väldigt prisvärd. Serveras  
med BBQ-sås, chilibearnaise-sås
& tzatziki. 300g 269:-  400g  299:-  
 
BBQ Strip steak 
Our delicious tender steak grilled to your preference. 
Highly recommended and very affordable. 
Servers with BBQ-sauce, chilibéarnaise-sauce & 
tzatziki. 200g 229:- 300g 319:- 400g  399:- 

59:-

köp till 

blandsallad!

Vi serverar alltid våra biffar medium, då 
den blir mörast och får bäst köttsmak. Vid 
annan grillning vänligen säg till er servitör/
servitris. 300 - 400g rätter tillagas ej well 
done. Vid tillagning av well done försvinner 
en del av köttsaften och köttet minskar i 
vikt med ca 25%.

 välj din storlek!

Mer sås eller potatis?  
Bara säg till er servitör!

be om mer!

GRILL

TILLBEHÖR
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AMERICAN

Amerikanskt nötkött är känt över hela världen för 
sin mörhet, saftighet & smak. Amerikanskt 
nötkött kommer från boskap som först bara äter 
gräs för att sedan äta en noggrant balanserad 
diet av spannmål. 

 välj din storlek!

6 5

STEAKS

TILLBEHÖR

I DESSA RÄTTER INGÅR DET WOKADE GRÖNSAKER, BBQ-SÅS, CHILIBEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW,  
GRILLAD MAJSKOLV & VÅRA STORA KLYFTPOTATIS.  
DU KAN ÄVEN VÄLJA VÅRA POMMES ELLER POTATISGRATÄNG.

 välj din stekgrad!

RARE - BLODIG / RÅ KÄRNA 
MEDIUM - ROSA KÄRNA 
WELL DONE - GRÅ / DÖD 

CLASSIC RIBEYE 300g 339:-                
Entrecôte från USA. Ribeye är ett   
smakrikt och mört kött som är kärnan i  
entrecôten. Helt klart den mest kvalitativa biten  
entrecôte du kan äta och den gör sig  
speciellt saftig på grillen. 400g / 429:- 
                                                                            
Entrecôte from the US. Ribeye is a tasty 
and tender meat that is the essence of entrecôte. 
Clearly the most qualitative piece of entrecôte 
you can eat and it makes particularly juicy on the grill. 
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise 
& tzatziki. 

NEW YORK STRIP STEAK 300g 349:- 
Kungen av biffar! Fantastiskt mör  
steak, ett val som du inte kommer  
att ångra. Enjoy! 400g / 439:-

The king of steaks! Fantastic tender steak, 
a choice you will not regret. Enjoy!  
Serveras med bbq-sås, chilibearnaise 
& tzatziki.

HICKORY & HONEY STEAK  300g 359:-
Saftig new york strip steak som marineras med  
vår egen hickory & honey marinad.  
Till detta serveras även knapriga lökringar. 
400g / 449:-

Juicy new york strip steak which is marinated with our own 
hickory & honey marinade.This also comes with crispy 
onion rings. Served with BBQ-sauce, chilibearnaise 
& tzatziki.  
 

favorit!

Mer sås eller potatis?  
Bara säg till er servitör!

be om mer!

59:-

köp till 

blandsallad!
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AMERICAN COMBO   300g 319:-          
(Oxfilé, fläskfilé & ribs)
När du har svårt att bestämma dig. 
Glaseras med vår egna hickory &  
honey glaze. Serveras med knapriga  
lökringar samt BBQ-sås, chilibearnaisesås och tzatziki. 
 
(Beef, pork & ribs) 
When you find it difficult to decide. Glazed  
with our own hickory & honey glaze. 
Served with crispy onion rings,  
BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki. 

PRIMES PYRAMID 299:-                      
Oxfilé, ryggbiff, marinerad fläskfilé och  
möra ribs. Serveras med grekisk sallad, wokade 
grönsaker, majskolv, pommes, tzatziki, 
chilibearnaisesås, BBQ-sås, coleslaw, grillad  
paprika & friterad zucchini. 
 
 
Bbq filet of pork, filet of beef, marinated baby  
back ribs, & beef. Served with french fries, greek salad,   
stir fried vegetables, corn on the cob,  
grilled paprika, fried zucchini and three sauces,  
chilli béarnaise, BBQ sauce & tzatziki.

HICKORY & HONEY COMBO  400g 289:-
(Ryggbiff, fläskfilé & ribs)
När du har svårt att bestämma dig. 
Glaseras med vår egna hickory &  
honey glaze, knapriga  
lökringar samt BBQ-sås, chilibearnaisesås  
och tzatziki. 
 
(Beef, pork & ribs) 
When you find it difficult to decide. Glazed with our own 
hickory & honey glaze. 
Served with crispy onion rings. Served with BBQ sauce, 
chili béarnaise & tzatziki. 

GRILLPYRAMID 199:-                           
Marinerade baby back ribs, grillad  
kycklingfilé, chorizokorv & grillad fläskfilé.  
Serveras med stora klyftpotatis, grekisk sallad, 
wokade grönsaker, coleslaw, majskolv, knapriga 
lökringar samt tre såser, chilibearnaisesås, 
BBQ-sås & tzatziki.  

Marinated baby back ribs, 
bbq chicken, chorizo & bbq filet of pork. 
Served with big potato wedges, greek salad, 
stir fried vegetables, corn on the cob, fried onion  
rings and three sauces, chilli béarnaise, BBQ sauce 
& tzatziki.

Steakhouse Combos är lösningen för dig som  
har svårt att bestämma dig eller bara vill ha  
”little bit of everything” Hoppas att du hittar 
din favorit combo och får en smaklig 
upplevelse! Vi serverar alltid våra biffar 
medium. Vid annan stekning vänligen säg till 
er servitör/servitris.  

I DESSA RÄTTER INGÅR DET WOKADE GRÖNSAKER, BBQ-SÅS, CHILIBEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW,  
GRILLAD MAJSKOLV & VÅRA STORA KLYFTPOTATIS.  
DU KAN ÄVEN VÄLJA VÅRA POMMES ELLER POTATISGRATÄNG.

 välj din stekgrad!

välj dina

COMBOS

favorit!

63 6 ,3 9 381

KVALITÉ

RARE - BLODIG / RÅ KÄRNA 
MEDIUM - ROSA KÄRNA 
WELL DONE -GRÅ / DÖD 

Mer sås eller potatis?  
Bara säg till er servitör!

be om mer!

TILLBEHÖR

minst 4 pers!

per person!

minst 4 pers!

per person!
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RIBS

BBQ GLAZED RIBS 500g 199:-             
Grillade och marinerade kamben med en mild  
BBQ-glaze som bara smälter i munnen.
Mört & gott!  750g 209:- 1kg 219:-  
 
Grilled and marinated ribs with a mild BBQ-glaze which 
just melts in your mouth.  
Tender & delicious!  

HOT & SPICY CAJUN RIBS    500g 209:-
Grillade kamben med steakhouse egna  
cajun kryddblandning. För dig som gillar  
revben med lite hetta & sting.  
750g 219:- 1kg 229:-  
 
Grilled ribs with steakhouse own  
cajun spice mix. For those of you who like  
ribs with little heat and sting.  

Baby back ribs. Mörare än mörast! En 
klassiker på grillbordet! Här kan du välja din 
storlek och vi lämnar ingen hungrig. 
Vi varnar att du kan bli för mätt! 

I DESSA RÄTTER INGÅR DET WOKADE GRÖNSAKER, BBQ-SÅS ALT CHILIBEARNAISE ELLER TZATZIKI, 
COLESLAW, GRILLAD MAJSKOLV & VÅRA STORA KLYFTPOTATIS.  
DU KAN ÄVEN VÄLJA VÅRA POMMES ELLER POTATISGRATÄNG.

HONEY & GINGER RIBS 500g 219:-    
Grillade kamben som är glaserade med honung och 
ingefära. Serveras med friterade lökringar. En härlig 
kombination som lätt kan bli en favorit!  
750g 229:- 1kg 239:-  
 
Grilled ribs that are glazed with honey & ginger. Served 
with fried onion rings. A lovely combination  
that can easily become a favorite!  

KVALITÉ

5 8 5 ä 6 8 7ö 3,

59:-

köp till 

blandsallad!

500g - EN SIDA 
 750g - EN OCH EN HALV SIDA 

1kg-    TVÅ SIDOR 

Välj din storlek!

välj dina

Mer sås eller potatis?  
Bara säg till er servitör!

be om mer!

TILLBEHÖR

, , , -5

vi rekommenderar  
Samuel Adams
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THE ORDINARY ONE
NÄR DU INTE VILL KRÅNGLA TILL DET. DEN 
KLASSISKA BURGAREN MED STEKT ÄGG & 
KNAPERSTEKT BACON. 
KLASSISK, ENKEL, HAR ALLTID 
FUNNITS OCH KOMMER 
TROLIGTVIS ALLTID ATT FINNAS.  

THE PRIME DREAM
BURGARE MED SKIVAD CHORIZOKORV, 
SALAMI, KARAMELISERAD LÖK, 
BRIEOST OCH SENAP VILKET GÖR 
DENNA BURGAREN HELT OSLAGBAR.
KAN SES SOM DEN PERFEKTA 
BURGAREN. EN FAVORIT SOM KAN 
ÄTAS ALLA DAGAR I VECKAN, ÅRET 
OM. 

passande vin till 
denna burgare 

vi rekommenderar 
Zlatopramen

169:-

HOT´N BBQ
FÖR DIG SOM INTE ÄR RÄDD FÖR ATT 
DET BRÄNNER TILL LITE I MUNNEN. 
BURGAREN MED STARK BBQ-SÅS I 
KOMBINATION MED CHILI & 
FEFERONI. VAR FÖRBEREDD MED 
EN GOD DRICKA TILL HANDS.

155:-

favorit!

ALLA VÅRA BURGARE SERVERAS MED VÅR 
EGNA DRESSING, SALLAD, TOMAT, LÖK, 
SALTGURKA,COLESLOW & POMMES.
 

164:-

Uppgradera din 

burgare till en dubbel!

50:-



 

HALLOUMI BURGER
EN ROLIG KOMBINATION MED HALLOUMI, 
BJÖRNBÄRSMARMELAD & PECANNÖTTER. 
TRE SMAKER SOM VI TYCKER 
MATCHAR IHOP. EN BURGARE SOM 
ÄR UTÖVER DET VANLIGA.

vi rekommenderar 
Fullers india pale ale

NEY YORK FELLA
BURGAREN MED BLÅMÖGELOST, 
KNAPRIG BACON, STEKTA 
CHAMPINJONER, ROSMARIN & 
LÖKRINGAR. DEN PERFEKTA 
KOMBINATIONEN SOM DU BARA 
KOMMER ÄLSKA!  

CHÈVRE BURGER
BURGAREN MED SAUTERAD 
CHÈVREOST, FIKON, HONUNG & 
PINJENÖTTER ÄR ETT VINNANDE 
KONCEPT. VI VARNAR DIG,   
OM DU VÄL TESTAR DEN SÅ 
KOMMER DET ATT BLI DIN 
ABSOLUTA FAVORIT. 

passande vin till 
denna burgare 

169:-

169:-

*BBQ *BEARNAISE *CHILIBEARNAISE *AIOLI *HONUNG & HICKORY 

*PAPRIKA AIOLI *TZATZIKI *SALSA *STEAKHOUSE DIPP 

VÄLJ DIN DIPP 25:-

favorit!

169:-



 

vi rekommenderar 
Spanska Ibericos

THE ITALIAN GUY
BURGAREN SOM TAR DIG HELA VÄGEN 
TILL ITALIEN. FÄRSK MOZZARELLAOST, 
SOLTORKADE TOMATER & 
PARMASKINKA. TOPPAD MED BASILIKA.
BÄTTRE KAN DET KNAPPAST BLI. 

164:-
favorit!

KÖP TILL!

Blandsallad

59:-

ALLA VÅRA BURGARE SERVERAS MED VÅR 
EGNA DRESSING, SALLAD, TOMAT, LÖK, 
SALTGURKA,COLESLOW & POMMES.

39:-

Majskolv

ULTIMATE CHEESEBURGER
FÖR OSTÄLSKAREN. FYRA SORTERS 
OST. KRÄMIG BRIE OST, FRÄSCH 
MOZZARELLA, LAGOM STARK PEPPER 
JACK CHEESE & AMERIKANSK CHEDDAR 
CHEESE.  
DET ÄR EN CHEESEBURGARE
UTÖVER DET VANLIGA.
  164:-

vi rekommenderar 
Zlatopramen

Alla burgare kan fås som vegetariskt alternativ.
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FITNESS

FITNESS-BIFF 180g 189:-                        
Trancherad biff serveras på en salladsbädd med 
körsbärstomater, rödlök, gurka, pesto, färsk mozzarella, 
soltorkade tomater, pinjenötter, surdegsbröd & 
dressing. 

Healthy Beef sallad 
Grilled strip steak served on a sallad with cheery tomatoes, 
cucumber, red onions, sun dried tomatoes, pine nuts, 
mozzarella cheese and pesto. Comes with grilled sourdough 
bread.  

CHÈVRESALLAD 159:-                            
Sauterad chèvre serveras på en salladsbädd med 
körsbärstomater, rödlök, gurka, fikon, honung,  
valnötter, surdegsbröd & dressing.  
 
Sautéed chévre served on a bed of salad with cherry 
tomatoes, red onion, cucumber, figs, honey,  
walnuts, sourdough bread & dressing.

FITNESS-KYCKLING 180g 169:-            
Saftiga kycklingfiléer som serveras på en 
salladsbädd med körsbärstomater, rödlök, 
gurka, pesto, färsk mozzarella, soltorkade 
tomater, pinjenötter, surdegsbröd & dressing.
 
Juicy chicken fillets served on a bed of salad with 
cherry tomatoes, red onion, cucumber, pesto, 
fresh mozzarella, sun-dried tomatoes, pine nuts, 
sourdough bread & dressing. 

GRILLAD HALLOUMI 149:-                     
Grillad halloumi serveras på en salladsbädd 
med körsbärstomater, rödlök, gurka, valnötter, 
surdegsbröd & björnbärsmarmelad. 
 
Grilled halloumi cheese served on a bed of salad, 
cherry tomatioes, red onions, cucumber, walnuts, 
grilled sourdough bread & blackberry jam. 

6 3 - 93-

Lite nyttigare, lite hälsosammare men lika gott.  
Våra fitness rätter är mättande och proteinrika.  
Hoppas du hittar något som passar just dig.  

fitness

LAXFILÉ          179:-
Stekt laxfilé som serveras med kall  
basilika-aioli, wokade grönsaker, coleslaw,  
citron & stora klyftpotatis. 
 
Fried salmon fillet served with cold basil aioli, stir 
fried vegetables, coleslaw, lemon & large potato  
wedges.

VEGETARISKA BIFFAR         149:-
Färska grönsaksbiffar på morot, squash och 
palsternacka. Serveras med coleslaw, 
tzatziki & stora klyftpotatis.  
 
Fresh vegetable steaks on carrots, squash and 
parsnips. Served with coleslaw, tzatziki & large 
potato wedges.

FISH & CHIPS          159:-
En engelsk klassiker. Panerad fisk som 
serveras med pommes, coleslaw &  
citron-hollandaise.  
 
An English classic. Breaded fish served  
with fries, coleslaw & lemon-hollandaise.

favorit!

FISK & VEGETARISKT

GI, LCHF, GLUTEN  
ELLER LAKTOS?

FRÅGA DIN SERVITRIS



DESSERTS



9 - 8 3

Avsluta kvällen på bästa sätt. Dela, eller beställ en dessert för 
endast dig själv. Vi anser inte att ett restaurangbesök är fulländat 
om man inte unnar sig en dessert. So just order, relax & enjoy! 

DESSERTS

STEAKHOUSE BROWNIE     79:-
Hemmagjord brownie med marshmallows  
& pecannötter. Toppas med en kula gelato  
vaniljglass, kolasås & chokladsås. Bättre  
än så här blir det inte. Fantastiskt gott!

Homemade brownie with marshmallows and pecans.  
Topped with a scoop of gelato vanilla ice cream,  
caramel sauce & chocolate sauce.  
As good as it gets. Fantastic, good! 
 
 
PAVOLA    85:-
Maräng med egen citronkräm, vispad
grädde och färska bär.

Meringue with our own lemon whipped cream  
and fresh berries.  
 

SORBET   74:-
Gelato Sorbet i varierande smaker. 
Fråga efter dagens smak.  
Mycket nyttigare och fantastiskt gott.

Sorbé 
Sorbé in different flavors.  
Ask your waiter for todays flavor. 
Very good and very healthy.  
 

OREO CHEESECAKE     79:-
Vår egna cheesecake gjord på oreocookies.
Den absolut bästa efterrätten för dig som älskar 
oreos. 

Homemade cheesecake made with oreo cookies.  
The absolute best dessert for those who love oreos. 
 

MARÄNGSVISS     79:-
En riktigt klassiker! Banan, gelato vaniljglass, 
chokladsås, hackade hasselnötter, maränger  
och vispad grädde. 2 good 2 be true! 
Beställ marängsviss för två, 99:-

A true classic! 
Banana, vanilla gelato ice cream, chocolate sauce, 
chopped hazelnuts, meringues and whipped  
cream. 2 good 2 be true!  
Order meringue for two 99: - 
 
 

favorit!



FATÖL  40 cl                                            

ÅBRO ORGINAL 55:-                                                 
BRYGGMÄSTARENS EKO  59:-                                 
BRYGGMÄSTAREN PREMIUM GOLD 62:-                
BRYGGMÄSTARENS SPECIAL EDITION  65:-              

PITCHER  1,9 liter                                   

ÅBRO ORGINAL 199:-                                               
BRYGGMÄSTARENS EKO  209:-                               
BRYGGMÄSTAREN PREMIUM GOLD 250:-              
BRYGGMÄSTARENS SPECIAL EDITION  265:-            

 

FLASKÖL        50cl 

SMÅLAND 65:-                                                                                 
BRYGGMÄSTARENS PREMIUM DARK 68:-                           
ZLATOPRAMEN 68:-                                                                    
NEW CASTLE BROWN ALE 68:-                                          
FULLER´S INDIA PALE ALE 82:-                                           
FULLER´S LONDON PORTER 82:-                                      
FULLER´S LONDON PRIDE 82:-                                           
FULLER´S BLACK CAB 82:-                                            
FULLER´S ESB ENGLAND 82:-                                              

FLASKÖL        33cl 
 
SAN MIGUEL 40:-                                                            
WARSTEINER 40:-                                                                        
SIGHNA 40:-                                                                                     
PILSNER URUQUELL 40:-                                                        
BRYGGMÄSTARENS MELLANÖL 40:-                              
ARTON 56 48:-                                                                                
LINDEMANS ÄPPELÖL 48:-                                                    
CORONA 50:-                                                                                   
INNIS AND GUNN 50:-                                                                 
ÅBRO SIGILL KRAV 52:-                                                            
SAMUEL ADAMS 65:-                                                                  
CBC AMBER WEISS 68:-                                                          
CBC CLASSIC LAGER 68:-                                                      
CBC KRYSTAL WEISS 68:-                                                      
HOP DEVIL 68:-                                                                              

BEER 
BEER

best place for steaks & burgers
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CIDER  33cl                                             

REKORDELIG PASSIONFRUKT 45:-                         
SOMMERSBY DRY APPLE 49:-                                 
SOMMERSBY APPLE EKO 49:-                                
SOMMERSBY PÄRON 49:-                                       
SOMMERSBY ROSÉ 49:-                                          

ALKOLÄSK  33cl                                     
 
BREEZER VATTENMELON  62:-                                
SMIRNOFF ICE  62:-                                                  
 

ALKOHOLFRITT 

PÄRON DRYCK EKO 15:-                                          
APELSIN DRYCK EKO 15:-                                     
ÄPPEL DRYCK EKO 15:-                                         
MJÖLK 15:-                                                             
HWILA NATURELL 20:-                                               
HWILLA CITRON 20:-                                                  
COCA-COLA 30:-                                                 
COCA-COLA ZERO 30:-                                       
FANTA 30:-                                                         
SPRITE 30:-                                                       
WARSTEINER 0,0% 35:-                                      
ÅBRO ORG 0,0% 35:-                                          
CIDER JORDGUBB-LIME 0,0% 35:-                      
ÅBRO ORGINAL LÄTTÖL 38:-                              

CIDER & MORE 
CIDER

best place for steaks & burgers
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COGNAC,WHISKEY
& ROM



COGNAC & WHISKEY
COGNAC, ROM & WHISKEY

COGNAC
                                                               

TORRES JAIME 30 YO     30:-/cl
Katalonien, Spanien
Brandy. Fyllig smak, generös och eldig, avrundad, med 
fat som ger en angenäm beska som balanseras med 
torkade fruktighet och en sötaktig ton av karamell.

TESSERON LOT NO 1929     119:-/cl
Grande champagne, Frankrike
Doften är bitter-söt, blommig och med inslag av 
apelsin.
Smaken är ren, djup och kraftfull. Lång eftersmak.
 
TESSERON LOT NO 1976     59:-/cl
Grande champagne, Frankrike
Elegant smak med inslag av karamelliserad frukt 
och en krämig avslutning. 

TESSERON LOT NO 1953     89:-/cl
Grande champagne, Frankrike
Ren smak med finess, livlighet, citrus och nötter. 
Smakrik. 

WHISKEY
                                                               

LAPHROAIG 10 Y.O.     25:-/cl
Skotsk single malt
Nyanserad, påtagligt rökig, aningen blommig smak med
fatkaraktär, inslag av ljunghonung, tjärpastill, jod, lakrits
och nougat.

LAPHROAIG 18 Y.O.     36:-/cl
Skotsk single malt
Fyllig rökdoft som går över i blomstertoner med  
inslag av fat, nötter och sötma. Med en droppe vatten  
framhävs toner av sjögräs och salt. 

THE MACALLAN FINE OAK 12 Y.O.     25:-/cl
Skotsk singel malt
Balanserad med frukt, ek och viss kryddhet.

JIM BEAM   20:-/cl
Usa, Bourbon
Doft av vanilj, ek, kryddor. Mjuk smak av karamell och 
vanilj. Smakrik och behaglig finish. Lagras fyra år på fat. 

HIGHLAND PARK 12 YO     20:-/cl
Skotsk malt
Mjuk smak av torkad frukt, russin,  
apelsinmarmelad. En långvarig eftersmak  
av malt, lätt rökig och behaglig saltsmak.
 
TALISKER 10 YO     25:-/cl
Skotsk single malt
Rund, smakrik, rökig maltwhisky med rejält inslag  
av hav, tång och tjära. Eftersmaken är lång, nyanserad 
och något pepprig. 

LAGAVULIN 16 YO     30:-/cl
Skotsk singel malt, Islay
Intensiv, komplex, mycket rökig med fatkaraktär. 

ROM
                                                               

BRUGAL EXTRA VIEJO     22:-/cl
Dominikanska republiken 
en rom som lagras upp till åtta år i whiskey-  
och bourbonfat. Smak av frukt, cashewnötter,  
kanel och vanilj

RUM PLANTATION 20 YO     25:-/cl
Barbados
Nyanserad kryddig smak med fatkaraktär och liten 
sötma, inslag av muscavadosocker, banan, arrak,  
örter & vanilj. 
 

best place for steaks & burgers
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SPARKLING & CHAMPAGNE

: 56381 	 9 é

ROSÉ

MONTEGRAVET ROSÉ   199:-
Frankrike, Languedoc-Roussillon
Druvor: 100% Cinsault
Torr, mycket frisk och bärig smak, 
med inslag av mineraler. Passar till 
sallad, lättare fisk- och fågelrätter eller 
som sällskapsvin. 

SANTA DIGNA    289:-
Chile, Curicó
Druvor: 100% Cabernet Sauvignon
Smaken är medelfyllig, något frisk och 
rent bärfruktig med tydliga toner av 
svarta vinbär samt med en liten 
klädsam bitterhet i slutet av den 
medellånga eftersmaken. 

MANON ROSÉ     345:-
Frankrike, Côtes de Provance
Druvor: 60% Grenache, 30%  
Cinsault & 10% Syrah
Smaken är medelfyllig, torr och mycket 
ren med inslag av vita vinbär, periska och 
gönt äpple. Pigg syra med en balanserad 
mineralton i eftersmaken.

16

CAVA FREIXENET MONTCADI   325:-
Spanien, Penedès
Druvor: 60% Xarel-lo, 30% Macabeo 
& 10% Parellada
Torrt och friskt mousserande vin med 
inslag av äpple och mineraler. Passar 
till gott sällskap och fest, stora som 
små!
 

16

CANTI PROSECCO     325:-
Italien, Venetien
Druvor: 100% Glera
Torrt, aromatiskt vin med doft 
och smak av nektarin och 
stenfrukter. Utmärkt som 
aperitif, eller varför inte till 
hela måltiden. 

16

BOLLINGER    895:-
Frankrike, Champagne
Druvor: 60% Pinot Noir, 25% 
Chardonnay & 15% Pinot Meunier
Torr och mycket smakrik med inslag 
av citrus, mogen gul frukt & rostat 
bröd. Champagne passar till allt och 
jämt!

LANSON ROSÉ PINK     895:-
Frankrike, Champagne
Druvor: 60% Grenache, 30%  
Cinsault & 10% Syrah
Ung och aromatisk med brödighet och 
blommig frukt. Elegant med markerad 
syra och ton av jordgubbar. Serveras vid 
festliga tillfällen, till ljust kött samt 
desserter på färsk frukt.
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BOTANICUM IBERICUM  199:-
Spanien, Castilla La Mancha
Druvor:  60% Macabeo & 40% 
Chardonnay
Ett fruktdrivet vin med gula äpplen, 
mandel & gul stenfrukt i doft och smak. 
Balanserat med grapefrukt i 
eftersmaken. 

LA COLONIA  285:-
Argentina, Cuyo, Mendoza
Druvor: 100% Chardonnay
Mycket fruktig smak med inslag av 
mango, gula äpplen och grapefrukt. 
Passar utmärkt till grillad kyckling  
och fisk. 

 

RESERVA DEL  
PEUBLO RIESLING   375:-
Chile,Curicó
Druvor: 100% Riesling
Smaken är lätt men intensiv, mycket frisk 
och rent fruktig med samma aromer som i 
doften. I den friska, medellånga 
eftersmaken växer det också fram en fin 
nyans av vita blommor.

 
TIKI MAUI  285:-
Nya Zeeland, Marlborough
Druvor: 100% Sauvignon Blanc
Fruktdriven och aromatisk med krusbär, 
svartvinbärsblad nässlor och frisk syra. 
100% av vinet har jäst vid låg temperatur 
och sedan lagrats på ståltank.Passar till 
matiga sallader.

 

16

16

16
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IBÉRICOS RIOJA     339:-
Spanien
Druvor: 100% Tempranillo
Det här är ett mycket bra sällskapsvin 
som passar att dricka som det är. 
Fungerar också till salta tilltugg som 
ostar och charkuterier, eller rätter av 
fågel och kött. Passar utmärkt till grillat. 
Fräsch, kvardröjande eftersmak.

CELESTE     399:-
Spanien, DO Ribera del Duero
Druvor: 100% Tinto Fino (Tempranillo)
Smaken är medelfyllig, torr och 
ungdomlig sträv, men i full balans med 
den täta frukten som drar åt mörka 
körsbär och björnbär. Syran är frisk och 
det finns också en trevlig ton av lakrits 
och ekfat i den långa eftersmaken.

 

16
BOTANICUM IBERICUM  199:-
Spanien, Castilla La Mancha
Druvor: 60% Tempranillo & 40% Merlot
Doft och smak av svarta vinbär, plommon 
och kryddor. Balanserat med 
medeltanniner och kryddig eftersmak.

 

 
16

ALKOHOLFRITT

NATUREO SYRAH     99:-
Spanien, Katalonien
Druvor: 100% Shiraz
Medelstor doft med inslag av 
granatäpple och röda vinbär. 
Smaken är stor och väldigt fruktig 
med aromer av röda vinbär och 
äpplen med hint av vanilj.
Passar perfekt till grillat kött.
37,5 cl.

best place for steaks & burgers
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NORTON MALBEC     289:-
Argentina
Druvor: 100% Malbec
Detta vin är ett utmärkt allroundvin 
som passar till de flesta 
medelkraftiga fågel- och kötträtter, 
samt mjuka och hårda ostar av 
medelkraftig intensitet. 16

16
, 3-9
18 7 6
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AMARONE DELLA  595:-
Italien, Amarone
Druvor: 100% Cabernet Sauvignon från 
drygt 100 år gamla stockar.
Mycket fylligt, smakrikt vin med karaktär 
av torkade frukter. Lång intensiv 
eftersmak.

BARBERA D´ALBA   640:-
Italien, Barbera d'Alba DOC, Piemonte
Druvor: 100% Barbera
Smaken är medelfyllig, ren och elegant 
med fint uppfriskande syra, god rödfrukt 
med inslag av söta körsbär, balanserade 
tanniner och en mild ekfatston i den 
medellånga, rödfruktiga eftersmaken. 

 

best place for steaks & burgers
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ROLLING SHIRAZ     450:-
Australien
Druvor: 86% Syrah och 14% Cabernet 
Sauvignon.
Ett utmärkt vin till smakrika rätter av 
fågel och kött, som serveras med 
tillbehör som rostade rotfrukter.
Det passar också till grillat kött med 
söta marinader. 



AVEC
pris/cl.                                                

GRAPPA 20:-                                                               
CALVADOS BOULARD GRAND SOLAGE 22:-           
GALLIANO 20:-                                                            
XANTÉ 22:-                                                                  
KAHLUA 20:-                                                               
BAILEYS 20:-                                                               

AVEC

COFFEE DRINKS

IRISH COFFEE 119:-                                   
Whiskey, farinsocker, kaffe & vispad grädde.

KAHLUA HOT COFFEE 119:-                         
Kahlua, kaffe & vispad grädde.

AMERICAN COFFEE 119:-                            
Jim beam, farinsocker, kaffe & vispad grädde.

AFTERSKI CHOCK 119:-                              
Mörk rom, kakao, mjölk, vispad grädde, mashmallow  
& chokladsås.

VARMT

                                                        
KAFFE / TE 25:-                                                                  
KAFFE LATTE 30:-                                                             
KAFFE LATTE (VANILJ, CHOKLAD, HASSELNÖT, NOUGAT) 35:-      
ESPRESSO 25:-                                                                
ESPRESSO DUBBEL 30:-                                                  

best place for steaks & burgers

The

ej kaffe!



BARNMENY

HAMBURGARE med pommes,  
gurka, tomat.    RIBS med pommes, bea, gurka, tomat. 

GRILLAD FLÄSKFILÉ med 
pommes, bea, gurka, tomat.  

PANNKAKOR med sylt och grädde.  
KÖTTBULLAR med pommes och 
ketchup.   

LAX med klyftpotatis, gurka tomat och 
valfri sås.  

69:-

85:-
99:-

55:-
59:-

Alla barn som äter 
upp bjuder vi på 
glass :)

79:-


