Smått och gott

Bordsnummer:
Det finns en liten lapp på bordet som
talar om vilket bord ni sitter på.

Portionerna är små och priserna därefter.
Vänligen fyll i ert bordsnummer i rutan och antal som önskas av rätterna.
Det är en herrans massa käk på menyn och servisen förväntas inte kunna varje maträtt till punkt och pricka, men har ni frågor om ingredienser och sånt är
det bara ni frågar så kvistar de in i köket och kollar läget med kockfolket.

Vi har maträtter som passar alla allergier och matavvikelser.
Vi ser hellre att du frågar en gång för mycket än chansar.
Ha nu en fantastiskt trevlig stund här på gamle puben.

Namn:
Antal

Antal

Patatas Bravas 39:-

Creolekycklinggryta 59:-

Ugnsbakad potatis med chilitomatsås och aioli

Krämig tomatbaserad creole-kycklinggryta

Woody’s specialpotatis 39:-

Drumstick 29:-

Ugnsbakad potatis med ostsås.

Jerkrubbat kycklingben

Pommeskorg 35:Sötpommeskorg 49:Pimiento de padron 39:-

Pepparbiff 69:-

Varma padronpaprikor.

Vitlökschampinjoner 39:Vitlök- och chilifrästa färska champinjoner

Varma vitlöksprimörer 39:Chili Cheese Poppers 39:Friterade ostbollar med sting från jalapeños

Calamares med aioli 39:Friterade bläckfiskringar.

Tennessee Hotwings 39:Heta JD Honey-marinerade kycklingvingar.

Blandade ölkorvar 39:Baconlindad getost 39:Varm getost med knaprig bacon och lite honung

Blandade oliver 29:Inlagda grönsaker 29:Lufttorkad skinka 39:-

Grillad oxfilé med potatis och grönpepparsås

Kycklingmacka 59:Krispig kyckling på toastat bröd med coleslaw

Paella 59:Klassisk paella med räkor, bläckfisk och kyckling.

Fish n Chips 49:Friterad torsk med pommes och aioli

Grillad sidfläsk 59:Grillat rimmat sidfläsk med potatis och salsa

Italienskt färsspett 39:Grillat färsspett med italienska smaker.

Grillspett 59:Oxfilésgrillspett med pommes och bea

Taco al Pastor 39:Nygräddad vetetortilla med marinerad fläskkarré

Taco Pollo 39:Nygräddad vetetortilla med krispig kyckling

Taco Pescado 39:Nygräddad vetetortilla med friterad torskfilé

Halloumi frites 39:-

Nachochips och salsa 39:Veganska nuggets 49:-

Friterade halloumistavar

Med tomatsås

Med lite ringlad olivolja

Meatballs marinara 59:Italienska köttbullar i vodkatomatsås

Chorizo marinara 59:Kryddig korv i tomatsås

Fulla räkor 69:Stora räkor i krämig konjaksreduktion

Steak n fries 59:Grillad ryggbiff/entrecôte med pommes och
bearnaisesås

Dippskålar 15:Aioli
Salsa
Ostsås

Bearnaise
Coleslaw
Varm tomatsås

