
Crispywings 89:-
Krispiga vingar med bluecheese dipp. 

Carpaccio Venetian Style 139:-
Serranoskinka, olivolja, balsamico, tryffel-
creme, pinjenötter, ruccola, parmesanost. 

Garliclovers 79:-
Gratinerad ciabatta med vitlökssmör samt 
rucola och aioli. 

Chili-shrimps 109:-
Hyfsat heta räkor med chili och vitlök 
serveras med nygräddat bröd. 

Charkbricka 135 / 195:-
Kallskuret, ölkorv, nötter, oliver, 
parmesanost.

Alkoholfritt
Alkoholfri Öl 55:-
Läsk/Vatten 35:-
Jos 45 :-
Alkoholfrit vin säljes på halvflaska 75
Alkoholfri Drink 85:-

Fråga oss gärna om du vill veta mer om våra glutenfria och vege-
tariska alternativ eller om du har allergier. Vi kan även ge dig mor-
gondagens väderprognos. Vi reserverar oss även rätten att vägra 
service till människor med tröttsam attityd. Sugen på franschise? 
Fårged aboad it.

Main

Dessert

Coffeedrinks

Apertizers

Sorbet & Prosecco 105:-
Jordgubbssorbet toppad med Prosecco och 
färska bär

Belgisk chokladtårta 95:-
serveras med krämig vit choklad och 
hallonglass

När inget annat hjälper
Kaffe + chokladtryffel 
+ 2 cl av husets Rom 79:-

Nu fanden snakker vi™ 195:-
Vinyls håndpillede rejesandwich med mayon-
naise kogte æg, cocktailtomater, agurker og 
dild og citron. Serveres på rugbrød, fås også 
som rejesalat. - plus på en lille gammeldansk 
+ 40:- (2 cl)

Ryggbiff 295:-
Rejäl ryggbiff på 250g serveras med tryffel-
creme, rödvinssås, grillade tomater, sotad lök 
samt potatisbakelse. 

Torskrygg 265:-
Halstrad torskrygg serveras på en bädd av 
färska räkor, saltgurka, hackad ägg, sallads-
lök, dill, riven pepparrot samt brynt smör, 
citron och färskpotatis. 

Jack Daniels Burger 195:-
180g högrevsburgare med pepparjackost, 
bacon, JD Glaze, dressing, sallad, cocktail-
tomat, pretzelbröd, serveras med aioli, 
ketchup samt country frites. 

Går även att få glutenfri/vegetarisk

Vesuvio De Lux 175:-
Pizza med Serranoskinka, olivolja, cocktail-
tomater, parmesanost, tryffelcreme, pinje-
nötter samt ruccola. 

Går även att få glutenfri/vegetarisk

Kaffe/Te   29:-
Espresso  29/39:-
Cappuccino   39:-
Café Latte   39:-

Kaffedrinkar 5 cl
Irish Coffee 135:-
Espresso Martini 135:-
Varm choklad med Trallala 100 kr

Jalapeño Burger 195:-
180g högrevsburgare med jalapeno, chili-
dressing, sallad, cocktailtomat, ost, pretzel-
bröd serveras med aioli, ketchup samt 
country frites. 

Går även att få glutenfri/vegetarisk


