
Burgare

Svensk ekologisk cheddar, picklad 
rödlök, vår egen hamburgardressing

och saltgurka.

Burgare + svensk pommes 119:- 

Renkött, svensk rökt bacon,  
picklad rödlök, svampmarmelad, 
ramslöksmajonnäs och saltgurka.

Burgare + svensk pommes 129:-

Svensk rökt bacon, silverlök, rökt 
chilisås, svensk ekologisk cheddar, 

saltgurka och tryffelmajonnäs.

Burgare + svensk pommes 119:-

Luncherbjudande kl 11–14: Veckans burgare + svensk pommes ENDAST 98:-

Vegansk burgare med chili,  
saltgurka, picklad lök, veganost  

och veganmajonnäs.

Burgare + svensk pommes 119:- 

Friterad svensk halloumi, rostad 
blomkål, ramslöksmajonnäs, picklad lök, 

krämig kål- och morotssallad.

Burgare + svensk pommes 119:-

Till burgaren
DIPPSÅS 
- Majonnäs  10:-
- Tryffelmajonnäs 10:- 
- Ramslöksmajonnäs  10:-
- Vår egen burgardressing  10:-
- Bearnaise  10:-

TILLBEHÖR 
- Sötpotatis  30:-
- Extra kött på burgaren  35:-

Svensk kycklinglårfilé från Kronfågel, 
ramslöksmajonnäs, fänkålschutney,  

krämig kål- och morotssallad.

Burgare + svensk pommes 119:-

90 gram hamburgare. Pommes, läsk samt 
glasspinne ingår i priset.

Burgare + svensk pommes 78:-



Pizza
Carpaccio

Tunt skivad sotad rå oxfilé, riven 
hårdost, tryffelkräm, ruccola, 

svartpeppar, flingsalt, mozzarella  
och tomat.

135:- 

Frutti de 
mare

Scampi, gröna och blå musslor, 
Smögenräkor, rostad vitlök, persilja, 

mozzarella och tomat.

135:- 

   Idre- 
pizzan

Souvasrökt ren, granskottsolja, 
gorgonzola, purjolök, champinjoner, 

mozzarella och tomat.

155:- 

Pollo
Caesar

Kycklinglårfilé, parmesan, lök, 
pinjenötter, caesardressing, ruccola, 

mozzarella och tomat.

135:- 

Patata
Dolce

Potatis, kronärtskockor, chevré, 
valnötter, honung, ruccola och 

mozzarella.

135:- 

Sallader

Räkan
Räkor från Smögen, majonnäs,  

fänkålschutney, citron 
och cruditésallad.

109:-

Kycklingen
Svensk kycklinglårfilé från  

Kronfågel, klassisk caesardressing, 
rökt bacon, hårdostflakes,  
cruditésallad och krutonger. 

109:-

Halloumin
Friterad svensk halloumi,  

krämig kål- och morotsallad,  
syltad blomkål, tryffel- 

majonnäs och cruditésallad. 

109:-

Alla våra kycklingrätter innehåller svensk kyckling från Kronfågel.

Att dricka
LÄSK 30:-

- Pepsi          - 7 Up
- Zingo          - Dufvemåla
- Pepsi Max



Öl och cider

PÅ FAT (0,4L)

- Städjan 69:-
- Ipa 76:-
- Budvar 76:-
- Höga kusten  76:-
- Strawberry lime cider 72:-
- Cider päron 72:-

PÅ FLASKA

- Fagerhult (0,5l) 81:-
- Veteöl (0,5l) 81:-
- Calsberg hof (0,33l) 69:-
- Lokal öl (0,33l) 98:-
- Mellanöl (0,33l) 65:-
- Cider (0,33l) 69:-
- 1664 Blanc (0,33l)  75:-

ALKOHOLFRITT
- Alkoholfri öl/cider 45:-

Vitt och rött

Husets röda  85:-/glas 410:-/flaska

Husets vita 85:-/glas 410:-/flaska

Från HållBaren


