Halloj!

Vi är så glada över att se dig här
Nytt i menyn

2022
Mer kul, mer gott och mer sol! Vi på Hugo ser fram
emot att fortsätta hitta nya roliga lösningar
tillsammans med er.

/Patrik, ägare på Hugo

Vi stuvar om i menyn och har några riktiga godbitar som är
nya på menyn. Alla våra rätter funkar fortfarande ﬁnt för
avhämtning. Vi är särskilt stolta över våra hamburgare som vi
själva tycker är smått fantastiska. Vi fortsätter vårt ﬁna
samarbete med Spendrups och mindre craft beer
leverantörer. Kolla in dryckeslistan sist i menyn.

VÅRA BURGARE

Allergier eller
bara kräsen?

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.

Var inte rädd för att krångla med
oss. Vi hjälper dig om du vill
ändra på något eller har gluten
och laktosproblem m.m.

Börja var du vill, men glöm inte...

DIPS & SÅSER

POMMES
Country style fries
Sötpommes
Blandad pommes
Grönsallad
Lökringar
Mozzarella sticks

35:45:40:20:25:25:-

Sweetchilimajonnäs
Bearnaisesås
Cheddarsås
Aioli
Vitlöksparmesandressing
BBQ-sås
Vego-majodressing
Lime & jalapenodressing

EXTRA
10:10:10:10:10:10:10:10:-

Kött
Ost
Bacon

45:10:10:-

OCH SÅ TILL HAMBURGARNA...

BURGERS - SIDA 1
Farmer’s burger
Back to basic taste

Kycklingburgare med lagom het sriracha-majo,
serveras på en bädd av färsk tunt skuren
blomkål & broccolisallad samt inlagd gurka.

Crazy

Gästernas favorit, vågar du testa?

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

135:-

Välj själv!

129:-

Du visste väl att du kan byta ut kött,
plantbeef eller halloumi på alla våra
hamburgare?

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.

125:-

Med tacokryddat kött, guacamole, örtchili
pesto, krossade nachochips, paprika & lök
mash, stark tomatsås & dubbel pepper Jack
cheese

Say Cheeeeese!
Hugo ́s klassiska burgare

129:-

Serveras med cheddarost, cheddarostcréme,
pepper Jack cheese, brieost, inlagd rödlök, bakad
tomat & vitlöksparmesandressing

125:-

Halloumi

Godaste än godaste vegoburgaren med extra allt.

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

129:-

Plant-beef

Ja vad ska man säga? Det är en växtbaserad burgare...

Med vego-majodressing, sallad, tomat, rå lök, avokado &
vegobröd.

139:-

FLER BURGARE...

BURGERS - den andra sidan

Smash!
Va inte en fegis, testa nåt nytt!

Aiolimajo-dressing, ruccola, karamelliserad lök & vår
fantastiska hallonsalsa.

135:-

Hugo Solo
Enklaste burgaren!

Hamburgerdressing, ruccola & inlagd lök.

Chef’s
Kockens favorit

Med karamelliserad svamp,
tryffelmajonnäs, cheddarost, inlagd
rödlök, silverlök och ruccola.

129:-

105:-

Smockan 2.0
Är dina smaklökar redo för en riktig käftsmäll?

Lime & jalapenodressing, crispsallad, bacon,
bakad tomat, inlagd lök, färsk mango, jalapenos,
cheddarost, cheddarostcréme & pepper Jack
cheese.

135:-

Vi säger det igen och igen: Vi har bästa ölsortimentet vida kring...
Vi har ett omtalat utbud av kvalitetsöl från både små & stora bryggerier. Vårt sortiment ändras hela
tiden då vi köper in nya ölsorter varje månad. IPA, Suröl, DIPA, Saison, Session IPA, APA, Pilsner osv.
Lär dig mer av vår personal.

49kr - 199 kr
Per ﬂaska eller burk

Vi har bytt till Coca Cola.
Läsk: 28:-

LÄTTARE
Grillat levainbröd med aioli
Vitlöksbröd som tillbehör eller lätt mumsbit.

55:-

med majonnäs, räkor, rödlök, pepparrot och rostat levainbröd
toppad med löjrom, räkor & rostad lök

79:-

Svamptoast
På stekt levainbröd med trattkantareller & schalottenlök i
grädde serveras med riven parmesanost samt färsk persilja

65:-

Gratinerad Chèvrost

Ny!

På en bädd av äpple & ruccola toppad med valnötter & vår
egna vinägrett

89:-

TALLRIKAR

Firar ni?

Vi har ﬂera sorters bubbel
och gör så klart goda
festliga drinkar. Även
alkoholfritt.

Från 49:-

Toast skagen på levain

Vår delikata plocktallrik
Här hittar du kökets urval av läckerheter. Till exempel ostar, korvar,
Italiensk antipasto, oliver, vårrulle, lökringar m.m.
Fråga oss gärna om du vill veta mer.

Singel 139:-/ För två 245:-

SALLAD
Caesarsallad - en favorit
Med dressing, romansallad, parmesanost, tomat, syrad rödlök,
bacon & krutonger.
Välj mellan kyckling, halloumi eller räkor.

169:-

Springer du?
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!

KÖTT, FISK & FÅGEL
Strip steak på planka

Laxplanka

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

Laxﬁlé med duchessepotatis, baconlindad sparris, bakad tomat,
grillad citron & rostade primörer Serveras med ditt val av
dillhollandaisesås eller aioli.

Köttmackan

Chips n’ ﬁsh

Smörstekt levain, primörer, trattkantareller, rödvinssås &
bearnaisesås. Serveras med blandad pommes frites av
sötpotatis & vanlig potatis.

Tempura panerad torskﬁlé med pommes frites serveras med
gröna ärtor & tartarsås.

259:-

139:-

Köksträdgårdens kyckling

Planka ﬂäskﬁlé

Ugnsgrillad timjan- och citronmarinerad kyckling med haricots
verts, rödlök, sockerärtor & vitlökssmör serveras med
ugnsrostad potatis, bearnaisesås & tzatziki.

Grillad ﬂäskﬁlé med duchessepotatis, baconlindad sparris,
bakad tomat & rostade primörer. Serveras med rödvinssås &
bearnaisesås.

279:-

179:-

239:-

199:-

Ny!

Grilltallrik

Havets grilltallrik

Grillat kycklingspett, ﬂäskﬁléspett & grönsaksspett serveras
med ditt val av rostad potatis, country style fries eller
caesarsallad samt tzatziki & bearnaisesås

Grillade ﬁsk & skaldjursspett med lax & räkor, grönsaksspett
samt ditt val av hollandaisesås eller aioli & country fries
pommes eller rostad potatis

185:-

239:-

PASTA
Ny!

Krämig pasta

Gnocchi

Tagliatellepasta med krämig gorgonzolasås, rostade valnötter,
champinjoner, spenat och färska tomater. Serveras med
levainbröd stekt i örtolja.

Vår egengjorda gnocchi med tryffelgräddsås samt stekta
champinjoner & trattkantareller.

Enkel

119:- Kyckling 139:- Biff 159:-

Enkel

129:- Räkor 159:- Biff 179:-

FÖR TEENS & TWEENS
Är du lite mittemellan…
Ibland kan det vara svårt att veta om man ska ha en stor
eller liten tallrik med mat som tonåring. Vi har möjlighet
att justera så att det ska passa de ﬂesta. Utöver den
vanliga menyn så brukar dock våra Nuggisar vara poppis
bland de som inte vet om de är stora eller små.

Chicken nuggets
Chicken nuggets med vanlig pommes.
Serveras med en valfri dip eller ketchup & grönsaker.
Liten

79:- STOR 99:-

NÅGOT SÖTT...
Chokladfondant

Tillbaka!

Hugos fantastiska chokladfondant är tillbaka.
Serveras med ditt val av glass & torkade blåbär

79:-

Lemon curd

Vår egengjorda Lemon curd som serveras med
digestivesmul, dulce de leche sås, maränger & en
kula citronsorbet.

79:-

Kladdkaka på vit choklad

Bicky splitt

Serveras med björnbär, cream cheese och ditt val av glass.
Fråga personalen om aktuella glassorter.

1, 2 eller 3 glasskulor med kexrulle & valfri sås (kola, choklad
eller jordgubb) Välj glass: Choklad, vanilj, jordgubb, ﬁzzy dizzy,
citronsorbet och hallonsorbet.

79:-

Nåt gott att dricka till
desserten?
Fråga personalen.

1 kula 39:- 2 kulor 49:- 3 kulor 59:-

Kaffe eller Te
på maten
19.-

På tappen har vi:

79:-

Krusovicé Imperial 0,5 l.
Lager.
5,0 % alkohol.

65:-

Norrlands Guld Export 0,4 l.
Ljus lager.
5,3 % alkohol.
Beavertown Gamma Ray
American pale ale.
5,4 % alkohol.
Wisby Kloster
Ljus ale.
5 % alkohol.
Wisby pils 0,4 l.
Ljus lager/Pilsner.
5 % alkohol.
Heineken 0,4 l.
Ljus lager.
5 % alkohol.

0,4 l
pint

89:119:79:79:69:-

Ordinarie burk & ﬂasksortiment:

Sol 0,33 l.
Lager.
5,3 % alkohol.
Mariestads Export 0,5 l.
Lager.
5,3 % alkohol.
Grängesberg 0,5 l.
Lager.
5,0 % alkohol.
Norrlands Djup 0,5 l.
Lager.
6,8 % alkohol.

Duvel.
Belgisk ljus ale.
8,5 % alkohol.
Newcastle Brown Ale.
Ale.
4,7 % alkohol.
Beavertown Neck Oil.
Session IPA.
4,3 % alkohol.
A Ship Full Of IPA.
IPA.
5,8 % alkohol.
Daura Damm
Lager.
5,4 % alkohol (Glutenfri).

79:79:79:69:64:-

Craft Beer

Hittar du inget du söker? Kolla in vår stora
kyl med hantverksöl. Dessa bryggerier ﬁnns
ofta representerade.

69:75:69:75:-

Briska Cider (många sorter) 0,33 l.
Cider.
4,5 % alkohol.
Smirnoff Ice.
Söt Blanddryck.
4 % alkohol.
Fråga oss om ﬂer sorters cider & blanddryck.

62:74:-

Vi tipsar om god alkoholfri öl & cider:
Wisby
Lager
0,5 % alkohol
Mariestads
Lager
0,5 % alkohol
Melleruds
Pilsner
0,5 % alkohol (glutenfri)
Heineken
Lager
0,0 % alkohol

Läsk & lättöl:

49:-

Coca Cola/Zero

28:-

45:-

Fanta/Sprite

28:-

45:-

Cuba Cola/Zero

28:-

39:-

Trocadero Zero

28:-

Loka Citron/Naturell

28:-

A Ship Full Of IPA
IPA
0,0 % alkohol

45:-

Beavertown
IPA
0,3 % alkohol

59:-

Grängesberg Lättöl
Lager
2,1 % alkohol

59:-

Smil Festis
Apelsin/Päron/Äpple
Utan kolsyra.

15:-

49:-

Ett glas Mjölk.
3 % fett

19:-

Lervig No Worries
(Olika sorter)
IPA
0,5 % alkohol
Briska Päron/Fläder/Demi Sec
Cider
0,5% alkohol

Red Bull 0,25l
Energidryck

Folköl - 3.5 %
Bergsfolk
Pilsner/Pale Ale
3,5 % alkohol

69:-

Folk IPA (Sälens fjällbryggeri)
IPA
3,5% alkohol

59:-

Psst, vi har ﬂer sorters folköl.

Fentimans Victorian Lemonade

28:-

29:49:-

Fråga oss om ﬂer alkoholfria alternativ. Vi har
till exempel alltid gästspel på öl.

Viner/röda/vita/bubbel
Husets - I’talja Rosso Italiano
Rött - Italien - Montepulciano
13,0 % alkohol.

89:229:-

Husets - Caliza
Rött - Spanien - Merlot/Shiraz/Tempranillo
13,0 % alkohol.

89:229:-

Castillo De Molina
Rött - Chile - Cabarnet Sauvignon
14,0 % alkohol.

89:279:-

Barolo Docg
Rött - Italien - Nebbiolo
14,5 % alkohol.

449:-

Husets - La Méridionale
Vitt - Frnakrike - Chardonnay
12,5 % alkohol.

89:229:-

Even & Odd
Vitt - Tyskland - Riesling
13,0 % alkohol.

99:279:-

Calasole Rocca Di Montemassi
Vitt - Italien - Vermentino
13,0 % alkohol.

329:-

Husets - La Méridionale
Rosé - Frankrike - Grenache
12 % alkohol.

89:229:-

Dellapierre
Mousserande - Spanien - Macabeu/Xarel lo
11,5 % alkohol.

89:299:-

Le Contesse Prosecco extra dry
Mousserande - Italien - Glera
11,0 % alkohol.

95:329:-

Vi har även alkoholfria alternativ på rött,
vitt & bubbel.

AVHÄMTNING
Har du provat våra
populära hämtpåsar?

H elgpåsen

4 st 100gr hamburgare, 10 chicken
nuggets, grönsaksstavar, pommes frites,
dipsåser.

379:-

Grillpåsen

Kycklingspett, ﬂäskﬁléspett, grönsaksspett,
grillad majs, caesarsallad, såser och ditt val av
rostad potatis eller pommes frites.

2 personer 329:4 personer 549:-

