
Månadens burgare  99 pix
Varje månad kommer vi presentera en 

burgare gjord på kärlek och massa andra 
godsaker. Kika in tavlan eller fråga oss!

Inklusive krispiga pommes frites
och 33 cl dricka

Våra burgare består av 100 % högrev med ett 
luftigt briochebröd och utvalda tillbehör. 
Inklusive krispiga pommes frites och 33 cl dricka
 

                    Size 100 g/180 g

Chevy burger            74 kr/94 kr
Hamburgerdressing, sallad, tomat, rödlök, ost

Cadillac burger      85 kr/99 kr
Hamburgerdressing, sallad, tomat, rödlök, ost, bacon

The Hot burger        85 kr/99 kr
Chilimajjo, sallad, tomat, rödlök, ost, jalapenôson 

Dodge burger        85 kr/99 kr
Tryffelmajjo, sallad, lök och ost x 2

Chrysler burger      85 kr/99 kr
Hamburgerdressing, sallad, tomat, rödlök, bacon, coleslaw

Camaro Burger       85 kr/99 kr
Baconcréme, sallad, karmeliserad lök och cheddarost

Pulled Pork burger              99 kr
Långkokt bog vänd i bbq sås, sallad, tomat, 
picklad  lök och chilimajonäs

Coke float  50 kr

Vaniljglass sä
nkt i Coca Cola

Chicken Menu
Inklusive krispiga pommes frites 
och 33 cl dricka

Mandy´s nuggets       75 kr
6 st chicken nuggets (gluten, laktos och sojafria)

Chicken Burger, 180 g    95 kr
Chilimajjo, sallad, tomat, rödlök, friterade innerfileer

Sides  
Chilimajjo

 Garlic dressing
Tryffelmajjo

BBQ
Mandy´s HB-dressing 

Coleslaw  15 kr

Våra shakes   55 kr

Real American 
Burgers & Milkshakes

Real American 
Burgers & Milkshakes 

Månadens Milkshake
Fråga vilken smak som gäller

Pommes       30 kr

5 st Onionrings     35 kr
Krispigt friterade lökringar

5 st Poppers       35 kr
Ostfyllda friterade jalapenôs

5 st Mozzarella     35 kr
Friterade sticks fyllda med krämig mozzarellaost

Kids , up to 12
Inklusive krispiga pommes frites 
och Festis
   Naturell burger    59 kr
Hamburgerdressing eller ketchup

Mandy´s Nuggets    59 kr
4 st chicken nuggets

Vegetarian Menu
Inklusive krispiga pommes frites 
och 33 cl dricka 

Mandy´s veggie burger   99 kr
Hamburgerdressing, sallad, tomat, rödlök

Mozzarella burger     89 kr
Vitlöksdressing, sallad, tomat, rödlök, mozzarella sticks

Pulled Oumph!         99 kr
Chilimajjo, sallad, tomat, picklad lök, Oumph!good  Choice

Vanilj      Jordgubb    Oreo cookie
Päron  Choklad      Peanutbutter

Dipp såser  10 kr

Join us!
www.mandysdiner.se   |  Smedjegatan 8, 521 35 Falköping

Självklart erbjuder vi gluten & laktos fritt!☞

Take away 
Tel: 076-10 50 296

Make any burger ”twice as  nice”                 +35 kr               
För dig som är extra hungrig, gör valfri 
burgare till dubbel

Burgers


