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Storgatan 20,
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GÖTT & FRITERAT
Nachos
Nachochips gratinerade med cheddarost, serveras med hemgjord
tomatsalsa och guacamole

79:–

Cheddarpommes
Pommes frites med smält ost, jalapeño och tärnad bacon

89:–

Mozarellasticks
Hemmagjorda mozzarellasticks, panerade och friterade med kärlek

79:–

Quesadillas
Quesadillas med tomatsalsa, ruccola, smältost och guacamole

69:–

MACKOR
Skagen
Skagenröra serveras på nygrillat bröd med färsk dill och citron

99:–

BLT
Ljummen kycklingmacka, romansallad, tomat, bacon, honey mustard,
honungs- och basilikavingrette. Serveras med pommes frites

139:–

Reuben
Oxbringa, surkål, cheddarost och dijonmajonäs. Serveras på
smörstekt surdegsbröd

139:–

Veckans macka
Fråga om veckans macka, serveras med potatischips eller sallad

139:–

HAMBURGARE
Carl Special
Högrevsburgare, bacon, cheddarost, tomat, senap,
karamelliserad lök och hemmagjord dressing

120:–

Klassisk
Högrevsburgare, sallad, tomat, cheddarost, silverlök,
egen hamburgerdressing och saltgurka

120:–

Hello Sweetie
Vegetarisk burgare på sötpotatis och halloumi, honey mustard,
tomat, sallad och picklad morot

120:–

VARMRÄTTER
Laxsallad
Varmrökt lax serveras med blandsallad, tomat, gurka,
rostade solrosfrön och två dressingar

149:–

Caesarsallad [Går att få vegetarisk]
Sallad, kyckling, bacon, krutonger och tomat. Serveras med
dressing på västerbottenost

139:–

Fish and Chips
Friterad fisk serveras med tartardressing och pommes frites

159:–

Kyckling
Friterad kyckling, två dippsåser och pommes frites

149:–

Fiskgratäng
Fisk, räkor, vitvinssås och pommes duchesse

159:–

Köttbullar
Köttbullar med potatismos, gräddsås, serveras med picklad gurka
och rårörda lingon

158:–

Biff à la Rydberg
Tärnad oxfilé, stekt potatis, rå äggula och dijonpepparotssås

219:–

Gryta
Långkokt marinerad högrev med chipotle & bourbon. Serveras
med majs, bacon och potatismos

199:–

T-Bone Steak
Rejäl köttbit, bacon, grillad majskolv, tomatsalsa och
bearnaisesås. Serveras med pommes frites

299:–

Revbenspjäll
Porkribs med het bbq-glaze, frön, granatäpple, koriander &
persilja. Serveras med pommes frites & coleslaw

189:–

DESSERT
Rocky Road
Brownie med fudgeglasyr, marsmallows, dumle, jordnötter,
serveras med glass

69:–

Glass
Två kulor med grädde, fråga oss om våra utvalda smaker

59:–

Banana split
Delad banan med tre sorters glass, toppad med grädde,
chokladsås, kolasås och maränger

79:–

