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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!

THE STEAKHOUSE

MOJITOS
The

Finest quality
2009

CLASSIC

RASPBERRY LIQUORICE

COCONUT & PINEAPPLE

Havana Club, lime,
mynta, råsocker,
krossad is & sodavatten. 125:-

Havana Club, hallonpuré, lakrits
sockerlag färska hallon, lime,
krossad is & sodavatten. 125:-

Havana Club, kokospuré, ananas syrup,
lime, mynta, krossad is &
sodavatten. 125:-

MANGO & CITRON

STRAWBERRY VANILLA

PASSION

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

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

Havana Club, passionspuré,
färsk passion, lime, mynta,
krossad is & sodavatten. 125:-

ALKOHOLFRI MOJITO 69:ALKOHOLFRI DAIQUIRI 79:The
best place for steaks & burgers

DAIQUIRIS
THE STEAKHOUSE

daiquiris
The

Finest quality
2009

STRAWBERRY LIME

MANGO CITRON

COCONUT & PINEAPPLE

Havana Club, jordgubbspuré,
färska jordgubbar, lime,
citronjuice & sockrad kant. 135:-

Havana Club, mangopuré, färsk
mango, citronjuice & sockrad kant.

Havana Club, kokospuré, ananas
syrup, citronjuice, & sockrad kant.

135:-

135:-

RASPBERRY

PASSION

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

Havana Club, passionpuré, färsk
passionfrukt, citronjuice & sockrad
kant. 135:-

ALKOHOLFRITT
ALTERNATIV FINNS! :)
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DRINKS

find your favorite one!

QUALITY

CLASSIC

LONG

GIN TONIC
Gin & tonic. 119:-

PHILIPPA

WHISKEY SOUR

ELDERFLOWER COLLINS

Bourbon, citron, sockerlag, äggvita. Garnish apelsinskal.
En droppe Angostura bitter. 119:-

Havana Club, Passoa, Sourz apple,
citronjuice & 7-up. 119:-

St. Germaine, gin, citron, sockerlag & soda.

119:-

AMARETTO SOUR

PEARS PIGGELIN

Disaronno amaretto, sockerlag & citron. Garnish med

Absolut Pears, Midori,
lime, citronjuice & 7-up. 119:-

maraschino körsbär. En droppe Angostura bitter. 119:-

SHORT

COCKTAILS

MANGO PASSION SOUR

APPLE & LEMON SOUR

Absolut Mango, passionspuré, citronjuice,
sockerlag, toppas med soda. 119:-

Absolut citron, Sourz apple,
citronjuice & 7up. 119:-

PASSIONITA

MANGO MARGARITA

Absolut Lime, Passoa,
citronjuice, passionsfruktspuré
& passionsjuice. 119:-

Tequila,Trippel sec, citronjuice, sockerlag
& mangopuré. 119:-

STRAWBERRY APPLE SOUR
Jordgubbslikör, Sourz apple, äpple syrup,
citronjuice, sockerlag & äggvita. Toppas med
7-up.119:-

ESPRESSO MARTINI
Absolut vodka, Kahlua, espressoshot &
sockerlag. 119:-

ALKOHOLFRITT ALTERNATIV
FINNS! :)

SNACKS
NÖTMIX
OLIVER

39:29:The
best place for steaks & burgers

SNACKS STARTER

BUFFALO WINGS

DIRTY CHEESE FRIES

STARTERS

the best way to start!
för 2p

VITLÖKSBRÖD 69:-

SWEET POTATO FRIES 45:- /person

Ugnsrostat vitlöksbröd gjort på
surdegsbröd. Serveras på en
salladsbädd med tzatziki. Ett måste!

Krispiga friterade sötpotatis pommes
med parmesan & persilja. Serveras med
aioli & chilimajo.

Oven roasted garlic bread. Served
on a bed of sallad with tzatziki.

Crispy sweet potato fries comes with parmesan
cheese & parley. Served with aioli & chilimajo.

för 2p
DIRTY CHEESE FRIES 49:- /person
Friterade rustic fries med cheddarost,
cocktail tomater, jalapeonos, vårlök & persilja.
Serveras med aioli & chilimajo.
Fried rustic fries with cheddar cheese, cocktail
tomatoes, jalapeonos, spring onions & parsley.
Served with aioli & chilimajo.

STARTERS TO SHARE! FOR 2-4p
vi gillar att dela!
för 2p

för 4p

SNACKS STARTER 69:- /person

XL-STARTER 69:- /person

Unna dig en snacks starter med
vitlöksbröd, buffalo wings, chili
cheese, mozzarella sticks, lökringar,
jalapenos & 3 stycken dippor.
Tryffelmajo, aioli & chilimajo.

Mozzarella sticks, chili cheese, ostgratinerade
nachochips med chili, red pepper rings, onion
rings, räfﬂad potatis, red hot chili pickers,
buffalo wings, aioli, chilimajo & salsa-dipp.

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

Pamper yourself with a XL snack starter with;
mozzarella sticks, chilli cheese, nacho chips
with chili, red pepper rings, onion rings, red
hot chili pickers, buffalo wings & 3 dips.

BUFFALO WINGS
Knapriga friterare buffalo wings
marinerade med chipotle glaze
morötter, gurka, persilja & bluecheese-dipp.

5 pcs 59:- l 10 pcs 99:- l 15 pcs 129:Crispy fritters buffalo wings marinated with
chipotle glaze, carrots, cucumbers, parsley
& blue cheese dip.
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VID EVENTUELLA
ALLERGIER, VÄNLIGEN
FRÅGA PERSONALEN!
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from the

GRILL
KVALITÉ

Vi serverar alltid våra biffar medium, då de blir
som 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 cirka 25%.

välj din stekgrad!
RARE - BLODIG / RÅ KÄRNA
MEDIUM - ROSA KÄRNA
WELL DONE - GRÅ / DÖD

rlek!

välj din sto
GRILLAD FLÄSKFILÉ
Trancherad, marinerad och
fantastiskt mör. Gillar du ﬂäskﬁlé
kommer du deﬁnitivt att älska den
här. Serveras med BBQ-sås,
chilibearnaisesås & tzatziki.
OBS gluten i marinaden.

200g 239:300g
+50:400g
+90:-

GRILLAD OXFILÉ
Den möraste och mest exklusiva
detaljen nöt. Det ﬁnns inget som
slår en saftig oxﬁlé. Serveras
med BBQ-sås, chilibearnaisesås
& tzatziki.

200g 335:300g +50:-

The most tender and most exclusive piece beef.
Sliced, marinated, fantastically tender pork ﬁllet.
If you like pork tenderloin, you will deﬁnitely love ours.
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki.

There's nothing like a juicy beef tenderloin.
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise &
tzatziki.

GRILLAD RYGGBIFF

GRILLAD KYCKLINGFILÉ

Ryggbiff med fettkappa grillas efter
dina önskemål. Kommer med en klick
vitlökssmör. Serveras med BBQ-sås,
chilibearnaisesås & tzatziki.

200g

289:-

300g
+60:400g +110:-

Our delicious sirloin steak grilled to your
preference. Comes with garlic butter.
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki.

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

190g

209:-

280g

+50:-

Tender olivoil, garlic & parsley chicken thats perfect on the grill.
Can become a favorite. Served with BBQ-sauce, chili
bearnaisesås & tzatziki.

SÖTPOMMES: 39:be om mer!
Mer sås eller potatis?
Bara säg till er servitör!

ELLER BYT UT FÖR 29:-

GARLICFRIES 19:BLANDSALLAD: 39:TILLBEHÖR
I DESSA RÄTTER INGÅR DET COCKTAILTOMATER, BBQ-SÅS, CHILIBEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW,
MAJSKOLV & STORA IDAHO POTATIS.
DU KAN ÄVEN VÄLJA COUNTRY FRIES ELLER KÖPA TILL SÖTPOMMES / GARLICFRIES.
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AMERICAN
STEAKS
the real steaks!
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 stekgrad!
RARE - BLODIG / RÅ KÄRNA
MEDIUM - ROSA KÄRNA

för 2p

CLASSIC RIBEYE

300g 339:400g
+90: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.
Kommer med BBQ, chilibea & tzatziki.
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.

ca 900g 450:- /person
Tomahawk (ca 900g) är en styckning av
entrecôten där köttet och fettkappan
sitter kvar på benet. Serveras med grillad chili.
Kommer med BBQ, chilibea & tzatziki.

TOMAHAWK STEAK

Tomahawk is a cut of the entrecote where the meat
and fat coat remain on the bone. Comes with grilled chili.
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki.

(SERVERAS ENDAST VID FÖRBESTÄLLNING)

RIBEYE WITH GARLIC

300g 349:400g
+90:Helt klart den mest kvalitativa biten
entrecôte du kan äta och den gör sig
speciellt saftig på grillen. Marinerad med
olivolja, vitlök & persiljemarinad.
Kommer med BBQ, chilibea & tzatziki.

KOREAN BBQ RIBEYE

300g 349:400g
+90:Helt klart den mest kvalitativa biten
entrecôte du kan äta och den gör sig
speciellt saftig på grillen. Marinerad med
Koreansk BBQ marinad.
Kommer med BBQ, chilibea & tzatziki.

Clearly the most qualitative piece of entrecôte
you can eat and it makes particularly juicy on
the grill. Marinated with olivoli, garlic & parsley marinade.
BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki.

Clearly the most qualitative
piece of entrecôte
you can eat and it makes
particularly juicy on

SÖTPOMMES: 39:ELLER BYT UT FÖR 29:-

LÖKRINGAR(3ST): 29:GARLICFRIES: 19:BLANDSALLAD: 39:HICKORY SAUCE:

20:-

TILLBEHÖR
I DESSA RÄTTER INGÅR DET COCKTAILTOMATER, BBQ-SÅS, CHILIBEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW,
MAJSKOLV & STORA IDAHO POTATIS.
DU KAN ÄVEN VÄLJA COUNTRY FRIES ELLER KÖPA TILL SÖTPOMMES / GARLICFRIES.
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COMBOS
let´s share

little bit of everything!
för 2p
350g 299:- /person
(Oxﬁlé, ﬂäskﬁlé & ryggbiff)
Njut lite av varje. Tre möra köttbitar tillsammans
kan bara sammanfattas med ett ord, succé!
Serveras med BBQ-sås, chilibearnaisesås och tzatziki.

MIXGRILL COMBO

(Beef tenderloin, pork tenderloin and sirloin)
Enjoy a bit of everything when you are trying to decide.
Three tender cuts of meat together can only be
summarized in one word, success!
Served with BBQ-sauce, chilibearnaise & tzatziki.
Only for 2 persons.

för 2p
RIBS & CHICKEN COMBO 199:- /person
(Chicken skewers & baby back ribs)
En blandning av kryddiga kycklingspett,
BBQ glazed ribs, lökringar & grillad majskolv.
Serveras med BBQ-sås,
chilibearnaisesås & tzatziki.
Tender chicken skewers thats perfect on the grill,
bbq glazed ribs, onion rings & grilled corn.
Served with BBQ-sauce, chili bearnaisesås & tzatziki.
Only for 2 persons.

350g 249:- /person
Marinerade baby back ribs, grillad
kycklingﬁlé, korv & grillad ﬂäskﬁlé. Serveras med stora
klyftpotatis, grekisk sallad, coleslaw, majskolv, knapriga
lökringar samt tre såser, chilibearnaisesås, BBQ-sås &
tzatziki.

GRILLPYRAMID

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

(SERVERAS ENDAST VID FÖRBESTÄLLNING,
MINST 8 PERSONER.)

SÖTPOMMES: 39:ELLER BYT UT FÖR 29:-

LÖKRINGAR(3ST): 29:GARLICFRIES: 19:BLANDSALLAD: 39:TILLBEHÖR

HICKORY SAUCE:

20:-

I DESSA RÄTTER INGÅR DET COCKTAILTOMATER, BBQ-SÅS, CHILIBEARNAISE, TZATZIKI, COLESLAW,
MAJSKOLV & STORA IDAHO POTATIS.
DU KAN ÄVEN VÄLJA COUNTRY FRIES ELLER KÖPA TILL SÖTPOMMES / GARLICFRIES.
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RIBS

baby back ribs
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RIBS
Finest

The

quality

2009
VID EVENTUELLA
ALLERGIER, VÄNLIGEN
FRÅGA PERSONALEN!
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RIBS
Välj din storlek!
Baby back ribs. Mörare än mörast! En
klassiker på grillbordet! Här kan du
välja din storlek och vi lämnar ingen
hungrig. Vi varnar, du kan bli för mätt!

BBQ-GLAZED RIBS

500g 219:750g
+60:1kg +140:-

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.

HONEY & GINGER RIBS

500g - EN SIDA
750g - EN OCH EN HALV SIDA
1kg - TVÅ SIDOR
HOT & SPICY RIBS
Grillade kamben med steakhouse
starka chipotle glaze & chiliﬂakes.
För dig som gillar revben med lite
hetta & sting.

500g 229:750g
+60:1kg +140:-

Grilled ribs with steakhouse hot chipotle glaze & chiliﬂakes.
For those of you who like ribs with little heat and sting.

500g 229:-

Grillade kamben som är
glaserade med honung och
ingefära. Serveras med friterade
lökringar. En härlig kombination som
lätt kan bli en favorit!

750g
+60:1kg +140:-

DIPPA 20:-

Grilled ribs that are glazed with honey & ginger.
Served with fried onion rings. A lovely combination
that can easily become a favorite!

-chilibea
-bbq
-tzatziki
-chilimajo
-aioli
-TRYFFELMAJO

39:LÖKRINGAR(3ST): 29:BLANDSALLAD: 39:GARLICFRIES: 19:SÖTPOMMES:

ELLER BYT UT FÖR 29:-

TILLBEHÖR
I DESSA RÄTTER INGÅR DET COCKTAILTOMATER, COLESLAW, MAJSKOLV & STORA IDAHO POTATIS.
DU KAN ÄVEN VÄLJA COUNTRY FRIES ELLER KÖPA TILL SÖTPOMMES / GARLICFRIES.
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BURGERS
finest

CHEESE WITH BACON 179:-

CHEVRÉ BURGER 184:-

Den klassiska burgaren (ca 200g) med cheddar cheese,
pepper jack cheese, knaperstekt bacon & majonnäs.

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 classic burger with cheddar cheese, pepper jack
cheese, crispy bacon & mayonnaise.

BLUE CHEESE BURGER 189:Burgaren (ca 200g) med blåmögelost, knaprig bacon,
karamelliserad lök, rostad vitlöksaioli &
lökringar. Den perfekta kombinationen som du bara
kommer älska.
The burger with blue cheese, crispy bacon, caramelized
onions, roasted garlic aioli & onion rings. The perfect combo
that you will adore.

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.

THE HOT ONE 179:Burgaren (ca 200g) med pepper jack cheese.
knaperstekt chilibacon, jalapeno dressing, picklad
gurka, picklad rödlök & picklad chili.
The burger with pepper jack cheese, crispy chili bacon,
jalapeno dressing, pickled cucumber, pickled onions &
pickled chili.

THE STEAKHOUSE

BURGERS
Since 2009

TTIE TO
A
P
g
0
0
1
ADD
GER!
YOUR BUR

VI SERVERAR SMASHBURGARE. VÅRA BURGARE ÄR GJORDA PÅ 100% HÖGREV.
TOTALT 100% KÄRLEK. BURGARNA STEKS MEDIUM WELL OCH SERVERAS MED COUNTRY FRIES & COLESLAW.

40:The
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BURGERS
finest

CHICKEN BURGER 174:-

OUMPH! BURGER 169:-

Panerad kycklingﬁlé (ca 200g) med cheddarost &
sriracha mayo.

100% vegansk burgare gjord på soja. Bbq marinerad
oumph! Serveras med vegansk aioli, picklad gurka &
picklad lök. 100% god!

The burger with breaded chicken ﬁllet, cheddar cheese &
sriracha mayo.

OUMPH! burger made from soy marinated with BBQsauce, vegan aioli, pickled cucumber & pickled onion.
100% vegan.

HALLOUMI BURGER 169:Friterad halloumiost med tryffelmayo, picklad gurka,
picklad lök & picklad chili. 100% vegetarisk!
Fried halloumi cheese with trufﬂe mayo, pickled cucumber,
pickled onion & pickled chili.
100% vegetarian.

alla burgare kan fås som
glutenfritt alternativ

DIPP: AIOLI, BBQ, TZATZAIKI, CHILIBEA,

20:SÖTPOMMES: 39:TRYFFELMAJO, CHILI MAJO.

ELLER BYT UT FÖR 29:-

LÖKRINGAR(3ST): 29:-

GARLICFRIES: 19:The
best place for steaks & burgers

SALLAD
the healthier choice!
fitness

CHEVRÉSALLAD

150g
Sauterad chèvre serveras på en salladsbädd
med körsbärstomater, rödlök, gurka, ﬁkon,
honung, rädisor, rostade mandelsplit,
surdegsbröd & dressing.

199:-

Sautéed chévre served on a bed of salad with cherry
tomatoes, red onion, cucumber, ﬁgs, honey,
radishes, toasted split almonds, sourdough bread &
dressing.

KYCKLINGSALLAD

favorit!

180g 209:Saftiga grillade kycklingﬁléer serveras på en fräsch
salladsbädd med körsbärstomater, rödlök, gurka,
pestodressing, färsk mozzarella, soltorkade tomater,
äpple, granatäpple, rostade mandlar & valnötter,
surdegsbröd & tzatziki.
Grilled chicken breast served on a sallad with cheery
tomatoes, cucumber, red onions, sun dried tomatoes,
roasted almonds & walnuts, apple, mozzarella cheese and
pesto. Comes with grilled sourdough bread & dressing.

LAXSALLAD

ca 180g 219:Saftig stekt laxﬁlé serveras på en fräsch salladsbädd
med körsbärstomater, rödlök, gurka, pestodressing, färsk
mozzarella, soltorkade tomater, äpple, granatäpple,
pumpafrön, surdegsbröd & aioli.
Grilled salmon ﬁllet served on a sallad with cheery tomatoes,
cucumber, red onions, sun dried tomatoes, apple, pumpkin
seeds, mozzarella cheese and pesto. Comes with grilled

köp till idaho, fries, 19:-,
sweet potatoes för 39:- eller garlic
fries 19:-

The
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FISK & VEG
LAXFILÉ

ca 180g 229:Stekt laxﬁlé som serveras med kall
tartarsås, cocktailtomater, coleslaw,
citron & idaho potatis.
Fried salmon ﬁllet served with cold tartar sauce,
cocktail tomatoes, coleslaw, lemon & idaho
potatoes.

HALLOUMI BURGER 169:Friterad halloumiost med tryffelmayo, picklad gurka,
picklad lök & picklad chili. 100% vegetarisk!
Fried halloumi cheese with trufﬂe mayo, pickled cucumber,
pickled onion & pickled chili. 100% vegetarian.

OUMPH! BURGARE 169:100% vegansk burgare gjord på soja. Bbq
marinerad pulled oumph! Serveras med vegansk aioli,
picklad gurka & picklad lök. 100% god!
OUMPH! burger made from soy marinated with BBQ-sauce,
vegan aioli, pickled cucumber & pickled onion.
100% vegan.

VID EVENTUELLA
ALLERGIER, VÄNLIGEN
FRÅGA PERSONALEN!
The
best place for steaks & burgers

NUTELLA EXPLOASION

MARÄNGSVISS

CHOKLADFONDANT

DESSERT
don´t share

för 2p

109:-

NUTELLA EXPLOSION 89:-

MARÄNGSVISS 69:-

Vår egna chokladkaka med Nutella,
hasselnötstopping, krossade hasselnötter &
nutellaglass. Bättre än så här blir det inte för en
nutellaälskare.

En riktigt klassiker! Banan, vaniljglass,
chokladsås, kolasås, maränger och vispad grädde.
2 good 2 be true!

Our own chocolate cake with Nutella served with
hazelnut topping, crushed hazelnuts & nutella ice cream.
It doesn't get better.

A true classic!
Banana, vanilla ice cream, chocolate
sauce, caramel sauce, meringues and whipped cream.
2 good 2 be true!
Order meringue for two 109:-

FROZEN 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.

CHOKLADFONDANT 85:Smakrik varm chokladfondant med bär. Serveras
med chokladsås & gelato vaniljglass.
Tasty hot chocolate fondant with berries chocolate sauce.
Serve with gelato vanilla ice cream.

DET KAN HÄNDA ATT VI HAR FLER
SMAKER PÅ GLASS INNE JUST NU.
FRÅGA OSS GÄRNA!
VI HAR ÄVEN LAKTOSFRI GLASS.

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!
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BEER & MORE
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BEER & MORE
FATÖL
NORRLANDS GULD
SLEEPY BULLDOG

40cl

60cl

60:75:-

80:100:-

FLASKÖL
70:60:60:60:65:80:70:65:80:30:45:49:-

MARIESTAD 50cl Sverige
KRUSOVICE IMPERIAL 33cl Tjeckien
HEINEKEN 33cl Holland
COORS LIGHT 33cl USA
SOL 33cl Mexico
SHIP FULL OF IPA 33cl Sverige
WISBY STOUT 33cl Sverige
HAZY BULLDOG 33cl Sverige
DAURA DAMM (glutenfri) 33cl Sverige
NORRLANDS GULD LÄTTÖL 33cl Sverige
MARIESTAD ALKOHOLFRI 33cl Sverige
EASY RIDER BULLDOG ALKOHOLFRI 33cl Sverige

LOKALÖL FRÅN BRYGGHUS 19 KARLSHAMN
85:89:-

OLD SCHOOL IPA
CLODY SUNRISE

CIDER
BRISKA Riesling Persika 33cl Sverige
BRISKA Rosé, Ananas, Päron / Fläder 33cl Sverige
BRISKA ALKFRI Jordgubb & rabarber 33cl Sverige
BRISKA ALKFRI Demi-Sec riesling & persika 33cl Sve

LÄSK, JUICE & VATTEN
COCA COLA / COCA COLA ZERO
FANTA
SPRITE
LOKA
TRANBÄRSJUICE
ÄPPELJUICE / APELSINJUICE
SICILIAN CITRON LEMONADE 33cl
KIVIKS ÄPPELMUST 27,5cl

65:65:49:49:-

33cl
30:30:30:25:25:29:45:45:-
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WINE
SPARKLING & CHAMPAGNE

BOLLA PROSECCO EXTRA
DRY BLUE LABEL 335:-

SEGURA VIUDAS CAVA 355:-

Italien

Druvor: Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Fruktig doft med toner av stenfrukt,
ananas och lime. Fint balanserad mousse
ackompanjeras av en tydligt fruktig smak
med toner av citrus, ananas och röd
grapefrukt. Vinet passar som aperitif eller
till rätter av ﬁsk och skaldjur.

Spanien

Druvor: Glera
Vinet har en ljus färg och en doft av mogen
frukt så som röda äpplen, persika och
päron. Smaken är frisk och fruktig med en
generös fyllighet och livligt avslut

HUSETS PICCOLO
BUBBEL 20cl 99:En mindre ﬂaska på 20cl.
Fråga efter husets bubbel.
Det ﬁnns även som alkoholfritt
alternativ.

WHITE & ROSÉ
FRANSCHHOEK CELLAR
ROSÉ 325:-

glas 95:Sydafrika
Druvor: Pinotage
Stor doft av röda bär och körsbär. Frisk, bärig
och saftig smak med toner av körsbär. Mjuk
och torr ﬁnish. Perfekt till ﬁsk, skaldjur, fågel
och kallskuret.

LOS ARBOLES
CHARDONNAY 325:Argentina, Mendoza
Druvor: 100% Chardonnay
Svagt gul färg med aromer och
smaker av citrus, äpplen och persikor.
Fräsch och fruktig ﬁnish.

glas 95:-

HANS BAER RIESLING 335:Tyskland, Rheinhessen
Druvor: 100% Riesling
Detta vin har en torr, hög syra och inslag av
gröna äpplen, tropisk frukt så som ananas,
aprikos och en svag örtighet. Det passar
perfekt till asiatiska köket, ﬁsk och skaldjur
samt fågel.

glas 99:-
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WINE
RED WINE

LOS ARBOLES 345:-

HEY MALBEC

Argentina, Mendoza
Druvor: 100% Cabernet sauvignon
Aromer och smaker av röda och svarta
vinbär med mjuka kryddiga
anteckningar. Medium intensitet och
mjuka tanniner.

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.

glas 95:-

475:-

glas 119:-

ARROGANT FROG 379:-

STONEBARN ZINFANDEL 385:-

Frankrike, Languedoc
Druvor: 55% cabernet sauvignon,
45% merlot
Smaken är generös med inslag av
mörka bär, kryddor och fat. Vinet är
mycket välbalanserat och har en bra
längd med mjuka tanniner.

USA, Kalifornien
Druvor: 100% Zinfandel
Hög koncentration av mogen stenfrukt,
mörka bär med undertoner av rostade
ekfat. Bra balanserad syra med
behagliga tanniner.

CLAY CREEK

565:-

USA, Kalifornien
Druvor: 100% Cabernet sauvignon
Stor och fruktig doft med inslag av
mörka körsbär, svarta vinbär, kaffe,
kryddor och fat. Smakrik och fyllig smak
med bra balans och ﬁn mörk frukt
tillsammans med kryddor, kaffe och fat.

glas 115:MAS DE SUBIRA

595:-

Spanien, Priorat
Druvor: Garnacha tinta, Carineña
Komplex, kryddig och fruktig doft med
fatkaraktär, inslag av mörka bär, choklad,
lagerblad och vanilj. Balanserad kropp
och ﬁn syra som kommer från druvans
personlighet.

ALKOHOLFRITT
NATUREO SYRAH

125:-

Spanien, Katalonien
Druvor: 100% Shiraz
Alkoholfritt. 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.

NATUREO WHITE

125:-

Spanien, Katalonien
Alkoholfritt. Torr lätt fruktig smak
med ﬁn syra, inslag av tropisk frukt,
ﬂäder och vita blommor.
37,5 cl.
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COGNAC & WHISKEY
COGNAC, ROM & WHISKEY
COGNAC, GIN & TEQUILA
MARTELL VS

WHISKEY
CHIVAS REGAL 18 yo

20:-/cl

25:-/cl

Storbritannien

Frankrike
Martell VS cognac har produceras av druvor från de fyra
främstaregionerna i Cognac. Bestämd men harmonisk och
fruktigt balanserad smak.

Elegant smak med fruktig ton o viss sötma som ligger kvar länge
i gommen. Mjuk, komplex med distinkt mogen fruktkaraktär.
Den långa lagringen på minst 18 år ge en otrolig
mjukhet och fyllighet.

MONKEY 47

THE GLENLIVET 12 yo

22:-/cl

Tyskland
Gin från Schwarzwaldskogen med bl.a lingon som
framträdande ingrediens.

TORRES 20 YO HORSD´AGE

22:-/cl

Katalonien, Spanien
Medelfylligt, välbalanserad och elegant med mild sötma, ﬁn
syrlighet och inslag av karamell och ekfat.

TORRES JAIME 30 yo

Smakrik, fruktig whisky med inslag av vanilj. Eftersmaken
är torr med något gräsiga toner.

THE GLENLIVET 18 yo 32:-/cl
Storbritannien
Blommig och söt i doften. Smaken är mogen med tydliga inslag
av honung, nötter och kryddor. Eftersmaken är exceptionellt lång
med ett brett spektra av smaker.

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.

OLMECA ALTOS

23:-/cl

Storbritannien

PLATA 100% AGAVE

20:-/cl

Mexico

LAGAVULIN 16 yo

26:-/cl

Skotsk singel malt, islay
Intensiv, komplex, mycket rökig med fatkaraktär.

MAKERS MARK

22:-/cl

Usa, bourbon
Fyllig och rik med lång kvardröjande smak av kryddig
vanilj, brända mandlar och kola.

En lätt smak av citronsyra och kokt agave.
Välbalanserad med lång eftersmak.

JAMESON

20:-/cl

Irländsk singel malt
Fruktig smak med inslag av fat, apelsinmarmelad, vanilj,
gula päron och honung.

ROM

LAPHROAIG 10 yo

ZACAPA CENTENARIO 23 yo

En mycket smakrik singel malt med kraftigt rökig karaktär och
inslag av fat. Eftersmaken är mycket lång och intensiv med tydlig
rökighet.

20:-/cl

Storbritanien, singel malt

35:-/cl

Guatamala
Smakrik, nyanserad rom med fatkaraktär och liten sötma,
inslag av torkad frukt, lönnsirap, nötter och örter.

GOLD OF MAURITIUS

29:-/cl

Mauritius
I smaken ﬁnns en framträdande ton av portvin och frukt
som följs av nötighet, ek samt tobakstoner.

ORIGENES
39:-/cl
RESERVA SEPECIAL 18yo
Panama
I smaken ﬁnns toner av torkade frukter, bourbon
och solmogna plommon. En välbalanserad rom
med lång eftersmak.
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AVEC
pris/cl.
DRAMBUIE
COINTREAU
AMARETTO
GRAPPA
CALVADOS BOULARD GRAND SOLAGE
GALLIANO
XANTÉ
KAHLUA
BAILEYS

23:23:20:20:22:20:22:20:20:-

HOT DRINKS

IRISH COFFEE

119:-

Jameson, farinsocker, kaffe & vispad grädde

BAILEYS & ORANGE

119:-

Baileys, absolut vanilla, apelsin likör, kaffe
& vispad grädde.

CHOCOLICIOUS

119:-

Amarula, varm choklad, grädde & marshmellows.

KAFFE / TE
KAFFE / TE
ESPRESSO / DUBBEL

29:30:- 39:-

KAFFE LATTE

45:-

CHAI LATTE

45:-
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