
F Ö R R Ä T T E R

V A R M R Ä T T E R

Snackskorg...149:- 
3 chicken sticks 3 mozzarella sticks 3 chilicheese
nuggets 5 lökringar samt pommes serveras med

cheddar och vitlöksdipp 

Big bite burger..139:-
 200g högrev (NÖTKÖTT) brioche

bröd,sallad,tomat,gurka,lök,cheddarost. Serveras
med pommes och toppas med lökringar 

Crispy Chicken sticks...89:-
6 chicken sticks serveras med cheddar och

vitlöksdipp 

Chili cheese burger(populär)...149:-
 200g högrev (NÖTKÖTT) brioche

bröd,sallad,tomat,gurka,lök,cheddar ost,chili cheese
nuggets i burgaren. Serveras med pommes och toppas

med lökringar och mozzarella sticks

Pommeskorg...59:-
Serveras med ketchup

Crispy chicken burger ...119:-
 Friterad krispig kycklingfilé, brioche bröd,tryffel
dressing,sallad,tomat,gurka,lök. Serveras med

pommes 

Mixed pommerskorg...65:- 
Pommes och sötpommes serveras med ketchup

Kyckling shawarma tallrik ...119:-
 Kycklingshawarma i tunnbröd, delas i 6 bitar.

Saltgurka,vitlökscreme. Serveras med pommes 

Halloumifries...89:-
Friterad halloumiost serveras med tryffelmayo

Crispy chicken sticks tallrik ...119:-
 5st friterade chicken sticks, sallad, tomat 
 ,gurka,lök. Serveras med pommes samt

vitlökscreme och cheddarsås 

Kebabtallrik / Kycklingtallrik...99:-
 Välj mellan nötkebab eller kycklingkebab.
Serveras med sallad,lök,tomat,gurka och

pommes. Mildsås på toppen 

Big garlic burger...149:-
200g högrev (NÖTKÖTT),Nötbacon(HALAL)

cheddarost, brioche bröd, krispsallat, gurka, tomat,
lök och en härlig vitlökscreme i botten. Serveras

med pommes

Spicy Hotwings...129:-
8st friterade kycklingvingar vända i en härlig

sweet-chipotle bbq sås. Serveras med pommes
och en sourcream dipp 

     Dippsåser...14:-
 Vitlökscreme

Srirachamajonnäs
Tryffelmajonnäs

Bbq-sås
Spicycheddar

Falafelburgare ...109:- (Vegetarisk)
Falafel,briochebröd,krispsallat,tomat,gurka,lök
och hummus i botten. Serveras med pommes 



P A S T A  &  P I Z Z A

S A L L A D E R  

S Ö T S A K E R

Pasta con pollo(storfavorit)  ... 129:- 
 Tortiglioni pasta,kyckling,grädde,färska

champinjoner,röd paprika och vitlök. Toppas
med riven mozzarella och ruccola 

Pasta con manzo...139:-
 Tortiglioni pasta, strimlad oxfilé,grädde,färska
champinjoner,röd paprika och vitlök. Toppas

med riven mozzarella och ruccola 

Pasta con scampi...149:-
 Tortiglioni pasta,scampi

räkor,grädde,svartpeppar och vitlök. Toppas med
riven mozzarella och ruccola 

Easy cheesy pizza...99:-
 Tomatsås,mozzarellaost. Toppas med ruccola 

Chicken bbq pizza...109:-
 Tomatsås,mozzarellaost,bbq-kryddad kyckling 
 och färska champinjoner.Toppas med ruccola 

Kebab pizza...109:-
 Tomatsås,mozzarellaost,kebabkött och färska

champinjoner.Toppas med ruccola. 

Kycklingsallad...119:-
Salladsmix,kyckling,tomat,gurka,lök. Serveras

med currysås på sidan

Halloumisallad...109:-
Stekt halloumiost,salladsmix,tomat,gurka,lök.

Serveras med vitlökscreme på sidan 

Kebabsallad...119:-
Kebabkött,salladsmix,tomat,gurka,lök. Serveras

med mildsås på sidan 

Churros(storfavorit)
6 bitar...79:- 15 bitar...150:- 

Våra underbart goda och krispiga churros med
socker och kanel. Serveras med smält nutella på

sidan och vit choklad på toppen 

Äkta belgisk våffla...79:-
En tjock och frasig våffla som friteras och

serveras med glass,hackade jordgubbar ,vit
choklad på toppen och smält nutella på sidan 

Amerikanska pannkakor...79:-
 3 fluffiga pannkakor som serveras med smält

nutella,lönnsirap och hackade jordgubbar 

Doughnut glassburgare ...79:-
 Doughnut med krämig vaniljglass i mitten. Smält

nutella,hackade jordgubbar och vit choklad på
toppen

Mini doughnuts ...79:-
6 små doughnuts med socker och kanel, vit
choklad på toppen samt smält nutella och

jordgubbar på sidan 

Pannkaksrullar ...79:-
 3st pannkakor fyllda med nutella, jordgubbar

och banan. Serveras med grädde på sidan 



L E M O N A D E R

 

Alla våra lemonader är gjorda på färskpressad
citronsaft som sedan smaksätts

Pink Lady..75:-
Med smak av Jordgubb och Hallon

Blue Hawaii..75:-
Med smak av blåbär och curacao 

Bubbelgum..75:-
Med smak av bubbelgum 

Lovely Passion..75:-
Med smak av passionsfrukt 

Fresh Kiwi ..75:-
Med smak av kiwi 

Crazy Coconut..75:-
Med smak av kokosnöt 

Sweet Peach..75:-
Med smak av persika 

Purple Dream..75:-
Med smak av jordgubb,blåbär och vattenmelon 

Lemonana..75:-
Med smak av citron och mynta 

Piggelin..75:-
Med smak av piggelinglass 

 MILKSHAKES & SMOOTHIES

Jordgubbsmilkshake...75:-
Oreomilkshake..............75:-
Chokladmilkshake.......75:-
Bananmilkshake..........75:-

 Jordgubbssmoothie................75:-
Mangosmoothie.......................75:-
Jordgubb&Banansmoothie...75:-
Mango&Ananassmoothie.....75:-
Färskpressad apelsinjuice...75:-

Pepsi/Pepsi Max/7up/Zingo...35:-
Red Bull/Red Bull Light............39:-
Ice Tea Persika............................49:-
Islatte Vanilj................................49:-
Islatte Caramel...........................49:-
Vattenflaska................................25:-

KALLA&VARMA DRYCKER

Kaffe/Te........................................49:-
Cappucino....................................49:-
Caffe Latte....................................49:-
Caffe Latte Vanilj.......................55:-
Caffe Latte Caramel..................55:- 


