
 

Braveheart Ribs 99 kr / 139 kr 
Våra hemrökta revben! Välj mellan sex eller nio 

ben. Välj mellan vanlig BBQ 
Glaze och stark habanero BBQ Glaze. 

Glöm inte välja sides till! 
 
 

Fillet of Beef 129 kr 
Tempererad och grillad oxfilé i skivor. Serveras 

medium med vitlökskryddsmör och örter.  
Glöm inte välja sides till! 

 
 

The Nessie Burger 
99 kr (100 gr), 119 kr (200 gr), 139 kr (300 gr) 

Husets burgare med skotsk cheddarost från 
Orkneyöarna, vår hemrökta bacon,  sallad, tunt 
skivad lök, senap och ketchup. 100% nötkött.  

Glöm inte välja sides till! 
 

Nessie’s Nachos 109 kr 
Kryddad köttfärs, riven ost och nachos cheese 

som gratineras i ugn. Toppas sedan med 
jalapenos, creme fraiche och salsa. 

Går att få med svamp istället för köttfärs! 
 
 

 
Sandwiches 

Philly Cheese Sandwich 99 kr 
Oxfilé i tunna skivor stekt med karamelliserad 

lök, strimlad paprika, mozzarella och 
pepperjackost. Det går bra att byta ut oxfilén mot 

svamp.  
 

Crawfish Roll Sandwich 99 kr 
Kräftstjärtar med majonnäs, tabasco och citron. 

 

 

 
Tacos 

Carnitas Tacos 99 kr 
Två vetetortillas fyllda med långkokt fläsk, 

kålsallad, jalapeno och salsa.  

Fish Tacos 99 kr 
Två vetetortillas fyllda med friterad torsk, 

kålsallad, jalapeno och salsa.  

Cauliflower Tacos 99 kr 
Två vetetortillas fyllda med friterad blomkål, 

pimento aioli, kålsallad och salsa. 
 

 
Roasted Chicken 109 kr 

Rostad kycklingfilé med dragon & citronsmör. 
 Glöm inte välja sides till! 

 

Chicken Bites 89 kr 
Marinerade och friterade kycklingbitar.  

Välj mellan honung-och-srirachaglaze eller spicy 
chiliglaze. 

 

 
På gästbesök just nu 

 
Brie Burger 

99 kr (100 gr), 119 kr (200 gr), 139 kr (300 gr) 
Smashed burger med baconjam, soltorkade 

tomater och brieost. 100% nötkött. 
Glöm inte välja sides till! 

 
 

Desserts 

Ice Cream Dessert 79 kr 
Vaniljglass med kolasås, chokladsås och rostad 

mandel. 
 

Är du allergisk mot något?  
Prata med personalen så hjälper vi er! 



 

 
Sides & Snacks 

 
Garlic Bread 49 kr 

En minibaguette fylld med vitlökssmör och 
gratinerad ost.  

Baked Potatoe 59 kr 
Bakpotatis fylld med kryddsmör, ost och bacon. 
Gratineras i ugn och toppas med creme fraiche. 

Kan också fås med bara smör. 

Loaded Fries 59 kr 
Pommes med jalapeno, bacon och ost. 

 

Pommes Frites 39 kr 
 

Mozzarella Sticks 59 kr 
 

Sauteed Mushrooms 39 kr 
 

Salad 39 kr 
Säsongens grönsaker med balsamvinäger. 

 

 
Dips & Sauces 20 kr/st 

Aioli, Pimento Aioli (rökt paprika), Sriracha Aioli, 
Kall béarnaise, BBQ Sauce, Majonnäs, Salsa, 

Whisky Ketchup, Peach Habanero (jättestark!). 
 

 
 

 
 


