
VÅRA BURGARE

Börja var du vill, men glöm inte...

Våra burgare som görs på högrev och grillas medium well köper vi från Bjursunds slakteri här 
i Östergötland. Vi tillverkar själva alla såser, dressingar och kryddblandningar.

Vi tycker det är viktigt att vi vet vad vi bjuder er på.

POMMES MM... DIPS & SÅSER
Country style fries 35:-
Sötpommes 45:-
Blandad pommes 40:-
Grönsallad 30:-
Lökringar 25:-
Mozzarella sticks 25:- 

Sweetchilimajonnäs 10:- 
Cheddarsås 10:- 
Bearnaisesås 10:- 
Aioli 10:-

EXTRA
Kött 35:-
Ost 10:-
Bacon 10:- 

OCH SÅ TILL HAMBURGARNA...



På beställning kommer här en dubbelburgare.

Dubbla burgare med 
tryffelgurkmajonnäsdressing, inlagd 

rödlök och cheddarost.
139:-

GÄSTSPELET SIDEORDERS

DIPS

Country style fries 35:- Sötpomme 45:- 
Blandad pommes 40:- Grönsallad 30:- 
Lökringar 25:- Mozzarella sticks 25:- 

Sweetchilimajonnäs 10:- 
Cheddarsås 10:- 

Bearnaisesås 10:- 
Aioli 10:-

EXTRA
Kött 35:-
Ost 10:-

Bacon 10:- 

FLER BURGARE...

Tvilling

BURGERS - SIDA 1
Say Cheeeeese!

Hugo ́s klassiska burgare
Serveras med cheddarostcréme, spicy pepper 
cheese, brieost, inlagd rödlök, bakad tomat & 

vitlöksparmesandressing
119:-

Crazy
Gästernas favorit, vågar du testa?

Serveras med spicy pepper cheese, cheddarost, 
bacon, stekt ägg, jalapenos, inlagd rödlök & 

björnbärssylt
129:-

American smokey
Är du ett fan av umami? I så fall tipsar kocken denna rökiga, 

New york-inspirerande burgare!
Serveras med BBQ-dressing, cheddarost x 2, inlagd 
rödlök, bakad tomat, bacon & Jack Danielsdressing.

115:-

Halloumi
Godaste än godaste vegoburgaren med extra allt.

Crispsallad, inlagd rödlök, silverlök, semi-torkade 
basilikatomater, avokado & vitlöksparmesandressing.

109:-



BURGERS - den andra sidan

Moj Deluxe
En uppgraderad gatuköksburgare för dig som gillar den typiska 

Svenska korvmojen.
Crispsallad, pressgurka, tomat, silverlök, 

cheddarost, vår egna räksallad, rostad lök samt 
egengjord hamburgerdressing.

109:-

Hugo Solo
Bara burgaren!

Hamburgerdressing, ruccola & inlagd lök.

89:-

Smockan
Är dina smaklökar redo för en riktig käftsmäll?

Lime & jalapenodressing, tomat, jalapenos & 
cheddarostcréme.

59:-

Vi tipsar om alkoholfri öl:

Bästa ölsortimentet, japp så är det! 
Vi har ett omtalat utbud av kvalitetsöl från både små & stora 
bryggerier. Suröl, DIPA, Saison, Session IPA, APA, Pilsner osv! 

Kanske dags att prova något nytt?
Vårt sortiment ändras hela tiden då vi köper in 

nya ölsorter varje månad. Fråga vår personal eller 
gå fram och titta i våra kylar om du är nyfiken.
49kr - 199 kr/flaska eller burk

Mikkeller Drink’in the Sun.
Lager.

0,3 % alkohol.

59:-Mikkeller Weird weather.
New England IPA.

0,3 % alkohol.

59:-Mikkeller Ambler. 
American amber ale.

0,3 % alkohol (glutenfri).

59:-Staropramen non alcoholic.
Lager.

0,5 % alkohol.

+ Ca 10 stycken till

Pst! Passa på att lära dig mer om ölsorter. Första 
lördagen i månaden så springer vi tillsammans i 

Mikkeller Running Club och sedan dricker vi öl. 
Enkelt och grejt!

109:-



Toast skagen på levainGrillat levainbröd med aioli
Vitlöksbröd som tillbehör eller lätt mumsbit.

49:-
med majonnäs, räkor, rödlök, pepparrot och rostat levainbröd 

toppad med löjrom & rostad lök

69:-

PLOCKTALLRIK
Vår egen plocktallrik

Här hittar du kökets urval av läckerheter. Till exempel ostar, korvar, Italiensk antipasto m.m. 
Fråga oss gärna om du vill veta mer.

Singel 129:-/   För två 229:-

SALLAD
Caesarsallad 

Med dressing, romansallad, parmesanost, tomat, syrad rödlök, 
bacon & krutonger.

Välj mellan kyckling, halloumi eller räkor. 

159:-

LÄTTARE

Sallad från Medelhavet
Ruccola, vattenmelon, fetaost toppas med örtvinägrett och 

saltrostade frön. Serveras med en skiva ljust bröd.

109:-

Stockholms lunch
Edamamebönor, gurka, purjolök, matvete, kycklingfilé och 

hemmagjord dressing.

129:-



PASTA
Solpasta

Tagliatellepasta med spenat, citron och vitlök.
Kyckling och halloumi finns som tillval.

Enkel  99:- Kyckling 119:- Halloumi 119:-

Gröna pastan
Tagliatellepasta med pesto, pinjenötter, mozzarella, 

semisoltorkade tomater och parmesanost på toppen.
Kyckling och halloumi finns som tillval.

Enkel  119:- Kyckling 139:- Halloumi 139:-

Husets Fina Lasagne
Ugnsgratinerad lasagne bolognese med hemlagad tomatsås, 

färskriven parmesanost, fräsch grönsallad & levainbröd.

109:-



KÖTT, FISK & FÅGEL
Strip steak på planka

Ryggbiff med kappa, duchessepotatis, baconlindad sparris, 
bakad tomat & rostade primörer. Serveras med rödvinssås & 

bearnaisesås

279:-

Laxplanka
Laxfilé med duchessepotatis, baconlindad sparris, bakad tomat, 
grillad citron & rostade primörer Serveras med hollandaisesås.

239:-

Köttmackan
Smörstekt levain, primörer, trattkantareller, rödvinssås & 

bearnaisesås. Serveras med blandad pommes frites av 
sötpotatis & vanlig potatis.

239:-

Chips n’ fish
Tempura panerad torskfilé med pommes frites serveras med 

mushy peas & tartarsås.

139:-

Kycklingspett Provencale
2 kycklingspett smaksatta med provencalekryddning serveras 

med vår egna klyftpotatis, tzatziki, bearnaisesås & kryddad 
grönsallad med tomat.

179:-

Dryck för latmasken
Har du ingen aning om vad du vill dricka så är det här våra storsäljare.

Rött/Vitt
Fråga personalen om vårt husvin. 
Vi byter med jämna mellanrum 

för att variera oss.

fr. 79:-/glas

Staropramen
Vår absolut populäraste lager. 
Serveras från ölkranen i höga 

0,5 liters glas. (Tjeckien)

79:-/glas

Bubbligt
Firar ni något eller bara vill lyxa 

lite. Beställ in ett glas 
mousserande.

79:-/glas

Läääääsk
Vi har klassiska märkena Pepsi 
(Max), Zingo & 7up att välja på. 

Be gärna om en skiva lime/citron.

28:-/flaska



Pekannötspaj
Vår egengjorda pekannötspaj med valnötter 

& kola som serveras med grädde.

79:-

FÖR ALLA BARNSLIGA
Banana band

En maffig dessert med banan, grädde & 
digestivekex i utsökt toffee smak med 

karamelliserade pekannötter & dulce de leche sås.  

79:-

Fruit Cheesecake
Testa vår trevliga moderna variant av cheesecake som 

serveras i glas med oreosmul och en massa färsk frukt/bär.
79:-

Glass, jäätelö & gelat!
Fråga oss om veckans glass eller om du vill ha den laktosfri!

49:-

GAMERS miniburger
Ostburgare med sallad, tomat, gurka, pommes frites & 

hemlagad dressing. Kan fås utan allt. :-)

79:-

Typ Spagetti med köttfärssås
Tagliatelle med köttfärssås i mindre portion. Kan fås i olika 

storlekar. Serveras med gurka.

Liten 69:- STOR 99:-

Pannkakor, bam!
Nystekta pannkakor med vispgrädde och jordgubbssylt.

59:-

MAT FÖR SMÅ MAGAR

Nuggisar
Chicken nuggets med vanlig pommes.

Serveras med en valfri dip eller ketchup & grönsaker 
om man vill?

Liten 69:- STOR 89:-


