
YOUR PUBLIC LIVINGROOM

Vitlöksbröd - med persilja, serveras med aioli.

SMÅRÄTTER

Country fries - med bea.

Nachos - med salsa, ost, majs och jalapeños. 
Välj mellan köttfärs, kyckling eller naturell. 
Serveras med guacamole och crème fraiche. 

VEGETARISKT & SALLAD

FISK OCH SKALDJUR

Fish and chips - Välj mellan English style med majonnäs och 
maltvinäger eller Danish style med remouladsås
och räkor. Serveras med country fries.

Varmrökt lax - serveras med romsås och kokt potatis.

49:-

kött / kyckling 89:-

165:- / 185:-

185:-

naturell 69:-

39:-

Serveras måndag-lördag från 15 

159:-

169:-

Ceasarsallad - Kyckligfilé, bacon, romansallad, krutonger, Grana Padano
och ceasardressing.
Det går bra att byta kyckling till räkor eller Tzay

159:-

Handskalade räkor - räkor, rödlök, creme fraiche, stenbitsrom, 
citron och bröd.

   50 g    95:-
 100 g  135:-

Vegetarisk burgare - Falafelbiff i briochebröd med guacamole, sallad,
tomat, majonnäs och country fries.

Carpaccio - Tunt skivad oxfilé, toppad med riven Grana Padano,
olivolja, frissésallad, havssalt och rostade pinjenötter.

Blåmusslor i vitt vin och grädde med vitlök och örter. 
Serveras med aioli. Välj mellan country fries eller bröd.

Moule Mariniere -

Dirty fries - Country fries med smält ost, hamburgardressing,
rödlök och jalapenos.

119:-

35:-

65:-



YOUR PUBLIC LIVINGROOM

TILLBEHÖR

Såser Bröd - 
Aioli, chunky salsa, remoulad,
guacamole, majonnäs, 
kryddsmör, bearnaise eller
hamburgardressing

Sidesallad -

20:-

Utbyte pommes  
till sallad -

Edamamebönor

ölkorv

jordnötter

chips

20:-

20:-

45:-

Vid eventuella allergier, fråga personalen!

35:-

49:-

25:-

25:-

Ryggbiff - 240 g biff med kappa. Serveras med stekta primörer,
mustig sky, kryddsmör, bearnaisesås och country
fries.

225:-

Speakers schnitzel - serveras med gröna ärtor, skysås, citron och stekt potatis.

Välj double up! Samma som ovan, men med 300 g nötkött.

150 g färskt nötkött, stekt lök, sallad, tomat, ost och
hamburgardressing. Serveras med country fries.

169:-

199:-

169:-
Speakers  

Hamburgare -

Bookmakertoast - 100 g ryggbiff, smörstekt toastbröd, senap, 
riven pepparrot, rå äggula och country fries.

Pasta linguini  - med stekta primörer, chili, vitlök och Grana Padano. 
Välj mellan Tzay eller kyckling.

KLASSIKER

169:-

169:- 

Kycklingfilé - serveras med stekta primörer, mustig sky, kryddsmör, 
bearnaisesås och country fries.

179:-

DESSERT
Chokladtryffel -

Key lime pie -

Vaniljglass - med choklad- kola- lakrits- eller jordgubbssås.

fråga personal om smak.

en amerikansk klassiker med syrliga och söta smaker.

Kokospannacotta - med chili- och ananassalsa.

 29:-

45:-

49:-

55:-


