HAMBURGARE MENY

Alla våra hamburgare är HEMMAGJORDA av 100% SVENSKT NÖTKÖTT
Hamburgarna går även att få som: VEGETARISK, KYCKLING, FISK,
VEGAN, FALAFEL
I alla hamburgare ingår; dressing, vitkål, sallad, tomat, rödlök, gurka,
pommes/klyftpotatis/sallad/bulgur, dipp och läsk
ORIGINAL
Grundburgaren med dressing, sallad, tomat, rödlök & gurka
DIJONNässtark burgare med dijonsenap & pepparrotsblandning
VITLÖK
Burgare med skivad färsk vitlök
AJVAR
Ajvar Relish, grönsaksröra från Balkan med auberginer och paprika
GURKMIX
Burgare med gurkmajonnäs
OST
Ostburgare med krämiga cheddarostskivor
BACON
Baconburgare med knaperstekta baconskivor
AMERICANA
Klassikern med knaperstekt bacon och krämiga cheddarostskivor,
toppad med majonnäs
ITALIA
Medelhavsburgaren med mozzarellaost, skinka och pesto
BENGAL
Kryddig burgare med jalapenos och mango chutney (Bengal Style)
CUBANA
Tropisk burgare med ananas, skinka och het papayasalsa
SOVJETARE
Kommunistburgaren med rysk sallad OBS innehåller räkor!
CHILI
Den heta burgaren med jalapenos, krämiga cheddarostskivor
och chipotle-glaze
JACK DANIELS
Burgare med krämiga cheddarostskivor och JD BBQ-sås
HONEYMOON
Styrkegivar burgaren med calvadoscheddarost, skinka och
flytande honung
HADI RAJA
Burgare med jalapenos, mango raja röra och cheddarostskivor
ROYALE
Kungliga burgaren med ädelost, skinka och tapenade
TRUCKER
Baksmälla burgaren med knaperstekta baconskivor, stekt ägg,
krämiga cheddarostskivor och Johnny´s Senap
LUNCHBURGARE - Serveras vardagar mellan kl 11:00 och 15:00,
välj mellan nötkött eller vegetarisk burgare. Pommes eller sallad
som tillbehör. Saft eller vatten ingår.
LÄSK TILL LUNCHEN KOSTAR 10:- EXTRA
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ELVIS
Rock n´Roll kungens favorit med knaperstekta baconskivor, banan,
115:jordnötssmör och krämiga cheddarostskivor
TEXAS
Cowboy burgaren med hackad färsk chili, knaperstekta baconskivor
115:och husets heta whiskysås
MACUKA
Knivskarp burgare med acukapasta, grillad paprika, färsk vitlök och
118:sucuk
ANATOLIAN
Burgare från civilisationens vagga, med getost, olivpasta och sucuk
120:LONEWOLF
Husets lökigaste burgare, färskost med gräslök, vitlök, stekt lök,
120:toppad med harissa.
SECOND HONEYMOON
När Honeymoon inte räcker till så tar man helt enkelt en
125:Second Honeymoon med kasar ost, rostad squash, "clotted cream"
och flytande honung
PUCKÓ
Mjukisburgaren med Puck (mjukost), rostad lök,
125:krämiga cheddarostskivor och sucuk
LE GUERRE
Här är en burgare för alla anarkister, gorgonzolaost,
125:senapsmarinerade päron och soltorkade tomater
HEART ATTACK
Burgare med kasar ost, bacon, stekt ägg, stektlök,
125:majonnäs topping. Rekommenderas ej för de med svagt hjärta
SOUFFLE DU DIABLE
Hamburgaren som gud glömde med vitlöksmarinerade
125:auberginer, färsk chili, vitlökskorv och cognacsås.
GOATS FIG
För alla chèvre älskare, en oslagbar kombination av chèvre och fikonmarmelad 128:ROSE RED
Burgaren som hemsöker dig med färsk chili,
128:brie och rosmarmelad
JUGGERNAUT
Gå genom väggar med vår mest extrema burgare hittills,
144:innehållande jalapeños, cheddarost, jordnötsmör, bacon,
chipotleglaze och lökringar.
144:GROUND ZERO
Här är svaret till alla som tyckte att Texasburgaren var klen, med knaperstekt bacon
och världens hetaste chiligryta garanterar vi diaboliska upplevelser.
144:MOLE - MOLE
En burgare med guacamole, färsk chili, mozzarella ost och bacon.
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X-TRA
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DUBBELKÖTT
X-TRA TILLBEHÖR
STOR LÄSK

Välj detta alternativ om du vill ha dubbelt med kött, +65:Extra tillbehör kostar 10:-/tillbehör
Uppgradera din läsk till 50cl för 10:-

