
Bokningsmenyer
Alternativ 1 
Trerätters

Förrätter

H�udrätter

Desserter

420:-/pers

Caesarsallad
Krispiga bacon, parmesanost, vitlökskrutonger och caesardressing eller
Mandy´s plockbricka
Vitlöksbröd, poppers, texas wings med passande dippsås

Våra Hamburgare
Välj bland Cadillac burger, Chrysler burger serveras med Criss Cuts 

Cheescake 
Cheesecake med hallon eller 
Brownie 
Ljummen Brownie med grädde och vaniljglass inkl kaffe

Alternativ 2 
Trerätters

Förrätter

H�udrätter

Desserter

495:-/pers

Caesarsallad
Krispiga bacon, parmesanost, vitlökskrutonger och caesardressing eller
Mandy´s plockbricka
Vitlöksbröd, poppers, texas wings med passande dippsås

Rockabilly Chicken
Marinerade grillade kycklinginnerfiléer på spett, majskolv, friterade lökringar, Criss Cuts, 
sallad, coleslaw & vitlöksdressing 

Cheescake 
Cheesecake med hallon eller 
Brownie 
Ljummen Brownie med grädde och vaniljglass inkl kaffe

Alternativ 3
Trerätters

Förrätter

H�udrätter

Desserter

595:-/pers

Caesarsallad
Krispiga bacon, parmesanost, vitlökskrutonger och caesardressing eller
Mandy´s plockbricka
Vitlöksbröd, poppers, texas wings med passande dippsås

Chefs Hillbilly Ribs
Heta revbensspjäll, serveras med Criss Cuts, majskolv, friterade lökringar, sallad och vitlöksdressing

Cheescake 
Cheesecake med hallon eller 
Brownie 
Ljummen Brownie med grädde och vaniljglass inkl kaffe



Tvårätters

H�udrätt och dessert
390:-/pers

415:-/pers

515:-/pers

Förslag 1  Hamburgare & Cheesecake eller Brownie & glass  inkl kaffe                                                  

Förslag 2  Rockabilly chicken & Cheesecake eller Brownie & glass inkl kaffe                                           

Förslag 3  Chefs Hillbilly Ribs & Cheesecake eller Brownie & glass inkl kaffe                                          

Tvårätters

Barnmenyer inklusive en dricka gäller för barn upp till 12 år.

Förrätt och h�udrätt 
395-/pers

420:-/pers

520:-/pers

Förslag 1  Förrätt och Hamburgare                                                                                                  

Förslag 2  Förrätt och Rockabilly chicken                                                                                           

Förslag 3  Förrätt och Chefs Hillbilly Ribs                                                                                          
      

Eller

Vi vill inte äta så mycket! Se då följande alternativ

Information

Det finns alltid vegetariska,
gluten och lakt�fria alternativ

Barnmeny

79:-/pers

Förslag 1        Hamburgare 100g
                       Hamburgare med sallad och hamburger-dressing och pommes frites 

Förslag 2        Chicken nuggets
                       Krispigt friterade kycklingbitar serveras med pommes frites                                             

Ovanstående är de menyerna som vanligtvis beställs vid helkvälls-bokningar, 
men det finns andra alternativ om så önskas.  

Dessa priser inkluderar hyra av lokalen, personal och full service under hela kvällen.
För bokning av lokalen när verksamheten för övrigt har stängt krävs att sällskapet omfattar minst 25 personer.


