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MOJITOS

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

BRANDY 
Torres 10 yo Brandy, 
lime, mynta, råsocker,  
krossad is & ginger ale. 125:-

MANGO & CITRON  
Havana Club, mangopuré, färsk mango,
citron, lime, mynta, krossad is &  
sodavatten. 125:-

RASPBERRY 
Havana Club, hallonpuré,
färska hallon, lime, mynta,  
krossad is & sodavatten. 125:-

BLUEBERRY 
Havana Club, blåbärspuré,
färska blåbär, lime, mynta,  
krossad is & sodavatten. 125:-

ALKOHOLFRI MOJITO 69:- 
ALKOHOLFRI DAQUIRI 79:- 
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PASSIONFRUIT 
Havana Club, passionfruktpuré, färsk 
passionfrukt, lime, mynta,  
krossad is & sodavatten. 125:-

STRAWBERRY  
Havana Club, jordgubbspuré,
färska jordgubbar,
lime, mynta, krossad is  
& sodavatten. 125:-

APPLE 
Havana Club, äppelpuré,
färska äpplen, lime, mynta,  
krossad is & sodavatten. 125:-

STRAWBERRY LIME
Havana Club, jordgubbspuré, färska 
jordgubbar,sourmix, citronjuice & 
sockrad kant. 135:-

RASPBERRY
Havana Club, hallonpuré, färska hallon,
sourmix, citronjuice & sockrad kant.
135:-

MANGO CITRON
Havana Club, mangopuré, färsk mango,
sourmix, citronjuice & sockrad kant. 
135:-

BLUEBERRY 
Havana Club, mangopuré, färsk mango,
sourmix, citronjuice & sockrad kant. 
135:-

DAIQUIRIS

MOJITOS



Passionita Berry Sour Mix
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GIN TONIC 
3 olika sorters gin och 3 olika sorters
tonic. 115:-

WHISKEY SOUR
Bourbon, citron, sockerlag, äggvita. Garnish 
apelsinskal. En droppe Angostura bitters  115:-

SMOKEY OL´ SHIP
Don papa mörk rum, sockerlag & maraschino. 
Garnish med maraschino körsbär och ett apelsin 
skal.  115:-

GIN FIZZ
Gin, citron, sockerlag & äggvita. 135:-

PHILIPPA
Ljus rom, passoa, äpple likör, citron  
juice & 7-up. 135:-

ELDFLOWER COLLINS
St. Germaine, gin, citron, sockerlag & soda. 
135:-

TOM COLLINS
Gin, citron, sockerlag & soda. 135:-

JOHN COLLINS
Makers Mark, citron, sockerlag & soda. 
135:-

PEARS PIGGELIN
Absolut Pears, Midori, 
lime, sourmix & 7-up. 115:-

APPLE & LEMON SOUR
Absolut citron, sour apple pucker,
sourmix, citronjuice & lite 7up. 115:-

MANGO MARGARETHA
Tequila,Trippel Sec citronjuice, sockerlag 
& mangopuré. 115:-

BASIL SMASH RASPBERRY
Beefeater gin, hallonpuré, citronjuice, 
sockerlag & basilika. 115:-

BERRY SOUR MIX
Absolut citron, hallonlikör, jordgubbslikör, 
sourmix, tranbärsjuice & lite 7up. 115:-

RHUBARB 75
Rhubarb likör, sockerlag, fyll upp med 
cava. 115:-

CLASSIC

MANGO SOUR
Absolut Mango, citronjuice, sourmix,
sockerlag och toppas med ginger ale. 115:-

PASSIONITA
Absolut Lime, Passoa, 
citronjuice, passionsfrukts puré &  
passionfruktsjuice. 115:-

BLUEBERRY PASSION
Absolut vanilla, blåbärspuré, 
sourmix, lime och toppas med 7-up. 115:-

PISCO SOUR
El Gobernador, pressad citron, sockerlag,  
äggvita & saltad kant. 115:-

STRAWBERRY APPLE SOUR
Jordgubbslikör, granny smith likör, äpple puré, 
citronjuice, sockerlag & äggvita. Toppas med  
7-up.115:-

CUCUMBER CRUSH
Beefeater gin, fläderlikör, 
citronjuice, sockerlag och tre  
slicar gurka. 115:-

SHORT

LONG

COCKTAILS
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SNACKS STARTER  
Unna dig en snacks starter med
vitlöksbröd, buffalowings, chili  
cheese, mozzarella sticks, lökringar, 
jalapenos & 3 stycken dippor.
Tzatziki, aioli & chilimajo.

Pamper yourself with a snack starter with; 
buffalowings, chili cheese, mozzarella sticks, 
garlic bread, onion rings, jalapeños peppers & 
3 dips.  
 

TAPAS PLATE     
Innehåller blandade charketurier, två 
sorters ostar, björnbärsmarmelad, kapris, 
oliver, fikon & grillat surdegsbröd.
 
Comes with different kinds of meats, two 
different kind of cheese, blackberry
jam, caper, olives, fig & sourdough baguette. 
 

VITLÖKSBRÖD  69:-
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  89:-
Grillat surdegsbröd toppat med 
mozzarella, cocktailtomater, basilika & olivolja.
Serveras på en salladsbädd.

Bruschetta 
Grilled sourdough bread. Topped with  
tomatoes mozzarella cheese,  
basil & olive oil.  
 

för 2p
69:-/person

för 2/4p
99:-/person
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Ribs

ALLA BURGARE KAN FÅS SOM VEGETARISKT & GLUTENFRITT 

Burgers

CHEESE WITH BACON  175:-     
När du inte vill krångla till det. Den klassiska 
burgaren (ca 200g) med cheddar cheese, 
pepperjackcheese, & knaperstekt bacon. 

When you don´t want to complicate it. 
The classic burger with cheddar cheese, pepper jack  
cheese and crispy bacon.  

BLUE CHEESE BURGER  184:-     
Burgaren (ca 200g) med blåmögelost, knaprig 
bacon, stekta vitlöksfrästa champinjoner  
& lökringar. Den perfekta kombinationen som  
du bara kommer älska.

The burger with blue cheese, crispy bacon, fried  
garlic mushrooms & onion rings. The perfect combo that  
you will adore 

HALLOUMI BURGER 169:-
Friterad halloumiost med jalapeñodressing, 
picklad gurka, picklad lök, picklad chili, sallad, 
dressing, tomat & pommes.  
 
Fried halloumi cheese with jalapeñodressing, pickled 
cucumber, pickled onion pickled chili, salad, dressing,  
tomato & fries.  

CHEVRÉ BURGARE  184:-     
Burgaren (ca 200g) med sauterad chevré, 
honung & rostade mandelsplit är ett vinnande 
koncept. Vi varnar dig, om du väl testar  
den kommer den att bli din absoluta favorit.  

The burger with fried chevré, honey & split almonds is a 
winning concept. We are warning you, if you try this then  
it will be your absolut favorite. 

BBQ-GLAZED RIBS 500g 219:-
Grillade marinerade kamben  
med en mild BBQ-glaze som  
bara smälter i munnen. Mört & gott!   

Grilled and marinated baby back ribs. Served  
with a mild BBQ glaze. Comes in different sizes.  
500g 219:- 750g +60:- 1kg +140:- 

HONEY & GINGER RIBS 500g 229:-
Grillade kamben som är  
glaserade med honung och  
ingefära. Serveras med friterade  
lökringar. En härlig kombination som  
lätt kan bli en favorit! 

Grilled ribs that are glazed with honey & ginger. Served 
with fried onion rings. A lovely combination  
that can easily become a favorite! Comes in different 
sizes. 500g 229:- 750g +60:- 1kg +140:-  
 

750g     +60:- 
1kg    +140:-

750g     +60:- 
1kg    +140:-

RIBSEN SERVERAS MED COCKTAILTOMATER, 
COLESLAW, GRILLAD MAJSKOLV & VÅRA STORA 
KLYFTPOTATIS.  
DU KAN ÄVEN VÄLJA VÅRA EGNA POMMES.

BURGAREN SERVERAS MED COLESLAW & VÅRA 
EGNA POMMES. 

DIPP: AIOLI, BBQ, TZATZAIKI, 

chiliBEA, HICKORY, CHILIMAJO. 20:- 
SÖTPOMMES: 39:-  
ELLER BYT UT FÖR 29:- 

LÖKRINGAR(3ST): 29:- 
DOUBLE UP: 55:- 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HELGRILLAD FLÄSKFILÉ 200g 239:-
Trancherad, chipotle glazed 
möra fläskfilé. Gillar du fläskfilé
kommer du definitivt att älska den här.
Serveras med BBQ-sås, chili bearnaisesås
& tzatziki. OBS gluten i marinaden.
 
Sliced, chipotle glazed, tender pork tenderloin.  
Like pork tenderloin, you will definitely love it here.  
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki.  
200g 239:- 300g / +50:- 400g / +90:- 

GRILLAD RYGGBIFF 200g 284:-
Vårt läckert möra biff grillas efter  
dina önskemål. Serveras  
med vitlökssmör, BBQ-sås, chili  
bearnaisesås & tzatziki. 
 
Our delicious tender steak grilled to your preference. 
Comes with garlic butter.  
Served with BBQ-sauce, chili bearnaisesås & tzatziki. 
200g 279:- 300g +60:- 400g +110:- 

RIBEYE WITH GARLIC 300g 349:-
Helt klart den mest kvalitativa biten 400g  +90:-  
entrecôte du kan äta och den gör sig  
speciellt saftig på grillen. Serveras med  
cajunkrydda & vitlökssmör. Kommer med  
BBQ-sås, chili bearnaisesås & tzatziki.
 
Clearly the most qualitative piece of entrecôte you can 
eat and it makes particularly juicy on the grill. Served  
with cajun spice, garlic butter, BBQ-sauce, chili 
bearnaisesås & tzatziki. 300g 349:- 400g +90:- 

GRILLAD KYCKLINGFILÉ 190g 209:-
Olivolja, vitlök & persiljemarinerad  
kycklingfilé, som blir fantastiskt mör &  
saftig på grillen. Kan bli en favorit.  
Serveras med BBQ-sås,  
chili bearnaisesås & tzatziki.    

Tender olivoil, garlic & parsley chicken that́s perfect on 
the grill. Can become a favorite. Served with BBQ-sauce, 
chili bearnaisesås & tzatziki. 190g 209:- 280g +50:- 

RIBS & CHICKEN COMBO  199:- /person
En blandning av kryddiga kycklingspett,  
BBQ glazed ribs, lökringar & grillad majskolv. 
Serveras med BBQ-sås,  
chili bearnaisesås & tzatziki.    

Tender rotisserie chicken that́s perfect on the grill, bbq 
glazed ribs, onion rings & grilled corn. 
Served with BBQ-sauce, chili bearnaisesås & tzatziki. 
199:- / person. Only for 2 persons.

DIPP: AIOLI, BBQ, TZATZAIKI, 

chilibea, chilimajo. 20:- 
SÖTPOMMES: 39:- 
ELLER BYT UT FÖR 29:- 
BLANDSALLAD: 39:-

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

GRILL

I DESSA RÄTTER INGÅR DET COCTAILTOMATER, BBQ-SÅS, CHILI BEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW, 
GRILLAD MAJSKOLV & VÅRA STORA KLYFTPOTATIS.  
DU KAN ÄVEN VÄLJA VÅRA EGNA POMMES.

300g     +50:- 
400g     +90:-

300g     +60:- 
400g   +110:-

280g     +50:- 
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FITNESS-KYCKLING  199:-  
Saftiga grillade kycklingfiléer serveras på en 
salladsbädd med körsbärstomater, rödlök, 
gurka, pesto, färsk mozzarella, soltorkade 
tomater, rädisor rostade mandelsplit, 
surdegsbröd & dressing.

 
Grilled chicken breast served on a sallad with cheery 
tomatoes, cucumber, red onions, sun dried tomatoes, 
radishes, toasted split almonds, mozzarella cheese 
and pesto. Comes with grilled sourdough bread & 
dressing.  
 
 

HALLOUMI BURGARE  169:-
Friterad halloumiost med jalapeñodressing, 
pickled gurka, pickled lök, pickled chili, 
sallad, dressing & tomat.  
 
Fried halloumi cheese with jalapeñodressing, pickled 
cucumber, pickled onion pickled chili, salad, dressing 
& tomato. 

LAXSALLAD  209:-    
Saftig stekt laxfilé serveras på en 
salladsbädd med körsbärstomater, rödlök, 
gurka, pesto, färsk mozzarella, soltorkade 
tomater, rädisor, rostade mandelsplit, 
surdegsbröd & dressing. 
 
Grilled salmon fillet served on a sallad with cheery 
tomatoes, cucumber, red onions, sun dried 
tomatoes, radishes, toasted split almonds, 
mozzarella cheese and pesto. Comes with grilled 
sourdough bread & dressing.  
 

FISH & CHIPS 169:-
En engelsk klassiker. Panerad alaska 
pollock som serveras med våra pommes, 
coleslaw & vår egna tartarsås. 
 
An English classic. Breaded fish served with our 
fries, coleslaw & our own tartar sauce. 

& VEG
SALLAD FISK
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KAFFE / TE 29:-  
ESPRESSO / DUBBEL 30:- 40:-  
KAFFE LATTE 45:- 
CAPPUCCINO 45:-
CHAI LATTE 45:-

VARMT

DESSERT
VÅFFLA MED GRÄDDE  74:-    
Våffla med grädde & bär! Delicious!

Waffle with cream & berries. 
 

STRAWBERRY ICEREAM  79:-    
Närproducerat gelato jordgubbsglass 
från Darins gjord på äkta italienskt vis. 
Kommer med grädde. Refreshing!

Locally gelato strawberry ice cream from Darin's 
made of genuine Italian style. Served with 
whipped cream.  
 

CHOKLATE DAIM CAKE 84:-    
Vår egna chokladkaka med daim, kolasås & 
vispad grädde. Bättre än så här blir det inte. 
Fantastiskt gott!  

Choklate daim cake served with daim &  
whipped cream, It doesn't get better.  
Delicious!  
 
 
ICECREAM & BERRIES 84:-    
Närproducerat gelato vaniljglass från Darins 
gjord på äkta italienskt vis. Kommer med olika 
bär & grädde. Fantastiskt gott. 

Locally gelato ice cream from Darin's made of genuine 
Italian style. Served with berries & whipped cream. 
Fantastic! 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FATÖL 40cl 1liter
CARLSBERG HOF 69:- 139:- 
STAROPRAMEN 79:- 159:- 
BROOKLYN LAGER  84:- 166:-  
BROOKLYN EAST IPA  89:- 179:-  
ERIKSBERG KARAKTÄR  79:- 154:-  
 

FLASKÖL & CIDER
ESTRELLA 33cl Spanien 66:-
ERIKSBERG 50cl Sverige 79:-
CORONA 33cl Mexiko 66:-
STAROPRAMEN 3,5% 33cl Tjeckien 55:-
RÅÅ IPA ORGANIC 6,0% 33cl Sverige 79:- 
LAGUNITAS IPA 6,2% 33cl USA 73:-
VEDETT EXTRA WHITE VETEÖL 33cl Belgien 79:-
SOMERSBY (PÄRON, ROSÉ, ÄPPLE) 33cl Sverige 66:-
ÄLSKA CIDER (Jordgubb Lime) 50cl Sverige 79:- 
SIGTUNA NAPA ALE 0,5% 33cl Sverige  45:-
CARLSBERG 0,5% 33cl Danmark 39:- 
SOMERSBY 0,0% (ÄPPEL, ROSÉ) 33cl Sverige 39:- 

LÄSK & VATTEN 50cl
PEPSI 35:- 
PEPSI MAX 35:- 
ZINGO 35:- 
SEVEN UP FREE 35:- 
MINERALVATTEN 25:- 
ISVATTEN 10:-

JUICE 50cl
PASSIONSJUICE 39:- 
ÄPPELJUICE 39:- 
KIVIKS CITRON LEMONAD 33cl 45:- 
 

BEER & MORE
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SPARKLING & CHAMPAGNE

WHITE & ROSÉ

TORRES VIÑA 
ESMERALDA ROSÉ 335:- 
Spanien, Catalunya
Druvor: 100% Garnacha
Blekt, ljusrosa i färgen. Delikat 
doft med subtila aromer av 
konfekterad ros, röda bär och 
citrus. Gommen är ljus, luftig 
och med en elegant citrusfärg. 

RIDDLE CREEK    319:-
Australien, Chardonnay
Druvor: 100% Chardonnay
Ett friskt och elegant vitt vin 
med inslag av tropiska frukter 
och citrus som slutar med en 
skarp, uppfriskande eftersmak.
 

MANON ROSÉ     439:- 
Frankrike, Provence 
Druvor: 60%% Grenache, 30% 
Cinsault, 10% Syrah
Smaken är medelfyllig, torr och 
mycket ren med inslag av vita vinbär, 
periska och grönt äpple. Pigg syra 
med en balanserad mineralton i 
eftersmaken.
 
GROH RIESLING     395:-
Tyskland, Rheinhessen
Druvor: 100% Riesling
Ljusgulfärg med gröna toner. Vinet har 
frisk frukt med hög syra och med 
inslag av citrus, äpple, päron och 
mineral. Krispigt, torrt och stramt med 

WINE

- 2 ! 	

- 2 ! 	

- 2 	

BOIZEL BRUT RÉSERVE  995:-
Frankrike, Champagne
Druvor: 55% Pinot noir, 15% pinot 
meunier, 30% chardonnay
Det här är ett utmärkt vin att servera 
till fiskrätter med tillbehör av citrus. 
Passar även till milda rätter av 
kyckling och ljust kött, liksom till 
smakrika getostar eller som aperitif. 

GRANS MOMENTS CAVA BRUT     325:-
Spanien, Katalonien
Druvor: 55% Parellada, 25% 
Macabeo coh 20% Xarel-lo
Utmärkt till fisk och vegetariska rätter 
och tapas. Passar också bra till salta 
hårdostar.

ITA PROSECCO 
BRUT   325:-
Italien, Veneto
Druvor: 100% Glera 
Smaken är torr med inslag av 
grönt äpple,
vita vinbär och persika. Lång,  
torr och fin eftersmak. 

 

- 2 	

- 2 ! 	

- 2 ! 	



RED WINE

NORTON MALBEC     335:-
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.

HEY MALBEC    475:-
Argentina, Mendoza
Druvor: 100% Malbec
Intensiv och rik doft av
mogna svarta vinbär med toner av viol
och kryddor. Smaken är elegant och
blanserad med inslag av frukt som
björnbär, vanilj och choklad. 

NORTON BARREL     529:-
SELECT SYRAH
Argentina, Lujan de Cuyo
Druvor: 100% Syrah 
Smaken är medelfyllig, ung och mer 
fruktorienterad än komplex med mycket 
men fint polerade tanniner, en fin syra 
och en liten mineralton. Eftersmaken är 
fruktig och fint nyanserad. 

 

- 2 ! 	
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MANSO DE VELASCO   995:-
Chile
Druvor: 100% Cabernet Sauvignon från 
drygt 100 år gamla stockar.
Detta kraftiga vin kräver smakrik mat, 
helst kötträtter med robusta och smakrika 
tillbehör.

 
ANGUS THE BULL   539:-
Australien
Druvor: 100% Cabernet Sauvignon
Stor, fruktig och komplex doft av mörk 
läckerfrukt, cassis, örter och fat. Ett 
medelfylligt och smakrikt vin av mörk 
frukt, choklad och välbalanserad 
ekkaraktär. Lång och nyanserad 
eftersmak. Perfekt vin till grillat. 

COLPASSO PRIMITIVO  379:-
Italien, Apulien
Druvor: 100% Primitivo
Mycket fruktig smak med inslag av 
körsbär, russin, lakrits och vanilj. Smaken 
är sötfruktig och balanserad med runda 
tanniner och kryddig, lång eftersmak.
 

 

ANGUS Magnum 1,5l 889:- 
PERFEKT FÖR ERT SÄLLSKAP!

- 2 	



RED WINE

SILVIA CELLARS OLD VINES 
ZINFANDEL     595:-
USA, Sonoma County
Druvor: 100% Zinfandel
Stor, komplex doft med toner av 
moreller, torkade blomblad, nypon, 
tobak, lakritsrot, och med väl 
integrerad rostad fatkaraktär. Fyllig 
och ganska stram smak med frisk 
syra och bra tanninstruktur samt med 
toner av muskotnöt och kanel. Härlig 
avslutning.

IBÉRICOS RIOJA     359:-
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.
 

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.

- 2 ! 	

CELESTE     559:-
Spanien
Druvor: 100% Tinto Fino
Det här vinet passar bra till 
medelkraftiga och kraftiga rätter av 
fågel och kött, gärna serverade med 
tillbehör som fångar upp lite av dess 
strävhet – exempelvis gratänger eller 
såser med mejeriprodukter i. 

DE BORTOLI WOODFIRED  
SHIRAZ     495:-
Australien
Druvor: 100% Shiraz
Fyllig och smakrik; frisk, 
fruktig och fräscht örtig med inslag 
av moreller, svart te, plommon och 
björnbär. Det ultimata ”grill-vinet”.
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IBÉRICOS MAGNUM 1,5l 689:- 
PERFEKT FÖR ERT SÄLLSKAP!

- 2 	
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