“Vi vill vara en plats där familj & vänner kan skapa nya minnen,
om det så är över fest eller middag.”

FÖRRÄTTER

To start off your dinner
Halloumi Fries / 49kr

Friterade halloumisticks med
balsamico-glaze, honung & mynta.

Shrimp Cocktail / 69kr

En klassisk räkcocktail med
ärtor & rhode-island-dressing.

Beer Battered Pinecauli / 59kr
Friterad blomkål & annanas.
Serveras med hot sauce.
Fries & dip / 45kr

Välj en av våra dippsåser.

VARMRÄTT
I want it all

Ceasar goes Crowbar
99kr / 139kr
Ceasarsallad med kyckling,
dressing på västerbottenost,
cocktailtomater, bacon &
krutonger.
Ceasar Goes Veggie
99kr / 139kr
Ceasarsallad med friterad
halloumi, en härlig dressing
på basilika & vitlök,
cocktailtomater & krutonger.
BLT Goes Crowbar / 129kr
Ljummen kycklingmacka med
färsk timjan, romansallad,
tomat, bacon, honey mustard
& en honung- & balsamico
vinegrette.
Chicken in a bucket
99kr / 149kr
Friterad kyckling & pommes
ihop med två av våra
dippsåser.
Buffalo wings 79kr / 129kr
Kyckligvingar med bbq-sås på
eget recept, serveras med
selleristicks & gräddfil.

Fresh Crowbar Ribs
139kr / 179kr
Porkribs med en het bbq-glaze,
frön, granatäpple, persilja
& koriander. Serveras med
coleslaw & pommes. Välj gärna
till en dippsås!
Lobster(ish) Roll / 189kr
En coleslaw gjord på hummer
& krabba, äpple & selleri.
Serveras i briochebröd.
Rib Eye / 189kr
Entrécote med grillad tomat,
grillad majskolv, tomatsalsa
och bearnaise. Serveras med
pommes.
Spinach Risotto 139kr / 179kr
Krämig citron & spenatrisotto,
serveras med soltorkad tomat& basilika-vinegrette. Toppad
med riven parmesan. Välj med
eller utan ungsbakad sej.
Swedish Meatballs / 159kr
Klassiska köttbullar med
potatismos & gräddsås.
Serveras med picklad gurka &
rårörda lingon.

BURGARE
Back to basics

The Classic / 169kr
Klassisk högrevsburgare,
sallad, tomat, cheddar, egen
hamburgerdressing, silverlök &
saltgurka.
Hot Chipotle / 169kr
Högrevsburgare, sallad, tomat,
picklad gurka & sourcreamdressing. Chipotlekräm,
kanderad chili & rödlök.
Fish N’ Chips Burger / 169kr
Friterad rödspätta, sallad,
tomat, citrondressing,
tartarsås & picklad rädisa.

The Port to my Bello / 169kr
Ungsbakad portabellosvamp,
sallad, tomat, gruyèreost,
mozzarella & tryffelcoleslaw.
Går att få vegansk.
Hallou Sweetie / 169kr
Vegetarisk burgare på
sötpotatis & halloumi, honey
mustard, sallad, tomat &
picklad morot.

DESSERT

Sweets for you my sweet
Lemon curd tart / 59kr
En liten sötsyrlig tart med
marängtopp.
Rockyroad / 59kr
Brownie med fudgeglasyr,
toppad med marshmallows, dumle
och jordnötter. Serveras med
glass.
Cookies n’ Ice Cream / 59kr
Klassisk cookies ’n cream
cheesecake i miniatyrform.
Serveras med en glasskula.
Ice Cream / 45kr
Två glasskulor med glass
från Lejonet & Björnen. Fråga
servisen om kvällens smaker.

EXTRAS
I want it all

Dippsåser / 20kr

Majonnäs / Honeymustard
Bearnaise / Tryffelmajonnäs
Chilidressing / Grön aioli
BBQ-sås / Coleslaw / Majsröra
/ Rökig baconmajonnäs
Bacon / 15kr
Ost / 10kr
Sidesallad / 25kr
Pommes / 25kr
Hamburgerkött / 99kr
Kyckling / 45kr

