Fördrinkar

2148 - Likör 43, passionsfruktjuice, tranbärsjuice, äggvita och lime

Tom Collins - Gin, citronjuice, sockerlag och soda

Aperol Spritz - Aperol, prosecco, soda och apelsinskiva

Lynchburg Lemonade - Jack Daniels, triple sec, sockerlag,
7-up och citron

Smårätter

Vitlöksbröd 49:med persilja, serveras med aioli.

Heta scampi 75 g 95:- / 150 g 175:i vitlök, chili och örtolja. Serveras med bröd.
Nachos

vegetariskt 69:- chiligryta / 89:-

med ost och jalapeños.
Välj mellan vegetarisk och chiligryta.
Serveras med guacamole och crème fraiche.

Råbiff

75g 115:-/ 150g 175:-

Serveras med rå äggula, kapris, rödlök, rödbetor,
pepparrot, senap och rågbröd.
Pommes frites 39:med bearnaisesås.

Vid eventuella allergier fråga gärna personalen!

Varmrätter

Fish and chips 169:-/189:Välj mellan English style med
majonnäs och maltvinäger eller
Danish style med remouladesås
och räkor.
Serveras med pommes frites.

Biff Larsen

175:-

100 g ryggbiff, smörstekt toastbröd,
stekt lök, bearnaisesås och pommes frites.

Bookmaker toast 175:100 g ryggbiff på toast med senap
pepparrot och äggula.
Serveras med pommes frites.

Fiskgryta 189:Tomatbaserad gryta med sej, morötter,
purjolök, musselfond och räkor.
Serveras med saffransaioli och bröd.

Texas chili 169:Het gryta på högrev, morötter,
lök och guinness.
Serveras med crème fraiche och bröd.

Vegetarisk gryta Bourgogne 169:Mustig gryta med vegobitar, syltlök,
morötter, svamp och paprika.
Serveras med crème fraiche.

Speakers Hamburgare 169:- / 199:150 g / 300 g färskt nötkött, stekt
lök, sallad, tomat, ostcrème och
hamburgardressing.
Serveras med pommes frites.
Vegetariskt alternativ med falafel.

Skånsk äggakaka 169:med stekt fläsk och rårörda lingon.
Kycklingfilé 179:serveras med stekta primörer,
mustig sky, kryddsmör, bearnaisesås
och pommes frites.

Speakers schnitzel 179:serveras med gröna ärtor,skysås,
citron och stekt potatis.
Ryggbiff

Pasta Gnocchi 169:serveras med salsiccafärs, gorgonzola,
svamp, persiljerot och citron.

229:-

220 g biff serveras med
stekta primörer,
pepparsås och potatiskaka.

Tillbehör

Såser 15:Aioli, saffransaioli, remoulad, guacamole,
majonnäs, vitlökssmör, bearnaise, pepparsås
eller hamburgardressing

Bröd 20:-

utbyte pommes till sallad 20:- sidesallad 45:-

Jordnötter / Chips

29:-

Ölkorv

49:-

Barnmeny

Fish bites 69:med remoulad och pommes frites
Köttbullar 69:med gräddsås, lingon och pommes frites.
Hamburgare 69:med sallad och tomat sidan om.
Serveras med pommes frites.
Ryggbiff 109:severas med bearnaisesås och pommes frites.

Efterrätter

Chokladtryffel 29:med passionssmak.
Chokladfondant 75:med bärmix och vispad grädde.
Chokladmousse 55:med bärmix och mandelkrokant.
Äpple- & kanelcheesecake 45:med cognacsmarinerad äpplekompott och kolasås.
Vaniljglass 45:med valfri topping; toffee, choklad, ballerina, lakrits,
karamell eller jordgubbssylt.

