Kom och häng med oss på Fejjan:
www.facebook.com/woodyspub
... och Instagram:
@woodyspubkga

Vi tycker det är dyngball när folk taggar oss i matbilder härifrån.

Ett stort varmt välkommen hit till gamle puben.

Är du allergisk mot något eller har du nånting, sådär, som du tycker är det absolut äckligaste som finns och
inte vill riskera att få i dig? Eller har du av någon annan anledning behov av att fråga om innehåll i våra maträtter? Vi finns här för dig och servisen svarar väldigt gärna på frågor om vår mat. Kan de inte svara på stående
fot kvistar de in i köket och frågar nån av kockrackarna. Ok? Ok.

Chicken Wings

F Ö R R ÄT T E R
Vitlöksbröd.................................................. 39:Cheddar- & mozzarellagratinerade vitlöksbröd.

Välj mellan/Chose between
Buffalo Wings • BBQ
Thai Fusion • Jamaican Jerk
Kommer med blue cheese-dipp och selleristavar.

Mozzarella and cheddar gratinated garlic bread.

Väntkôrv...................................................... 49:Uppslantade Woody’s-korvar med currydip.
Sliced Woody’s sausages with curry dip.

Lord of the Onion Rings............................. 49:Ölsmetade lökringar med limeaioli

Beer battered onion rings with lime aioli.

Chili Cheese Poppers.................................. 49:Med smak av jalapeños, cheddar och mozzarella.
Serveras med gräddfil och BBQ-sås.

Jalapeños, Cheddar and Mozzarella flavoured. Served with sour
cream and BBQ-sauce.

With celery sticks and blue cheese dip.

7 st/pcs 59:- • 12 st/pcs 102:- • 18 st/pcs

153:Vill du typ ha en tolvtaggare med en
pommeskorg och göra en varmrätt av det?
Vi klandrar dig inte. Inte alls. Gör’t!
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HICKORYRIBS RÖKTA, LOW AND SLOW, HÄR PÅ PUBEN.
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Välj bland tre olika smaker.
BBQ-Chipotle................................................................. 179:Vår egenrökta chipotle står som basist i den här BBQ-såsen.

Thai Fusion..................................................................... 179:Öst möter väst! Rubbade med sötstark amerikansk kryddblandning och
glacerade med thailändska smaker.

Tänk på att man, med fördel,
får äta ribs med händerna.
Även på krogen. Faktisk. Vi
har gott om våtservetter.

Jamaican Jerk.................................................................. 179:Rökta ribs med karibisk jerk-sås.

And in English: We have a bunch of different ribs. Talk to the nice service people, they’ll
sort it out together with you.

ALLA RIBS KOMMER MED POMMES.
En mix av två eller tre olika smaker? Sure thing buddy,
det fixar vi. Snacka med servisen, servisen är king.
Lägg till:
SALTGURKA..............................................................10:COLESLAW................................................................15:-

Å andra sidan...

KÔRV O SÅNT

På de flesta menyer i USA står det ”Att äta understekt kött, fisk och fågel ökar risken för matburna sjukdomar.” Och det är ju sant.

PUBENS EGENSTOPPADE KORVAR
100 % SVENSKT KÖTT
CURRYWURST..........................................129:- SPAGHETTI - KING CREOLE..................149:-

Tyskarna vet vad de snackar om! Grillad färskkorv med Kryddig korv, svamp och lök i krämig vitvinssås med spacurryketchup, pommes frites och majonnäs.
ghetti och vitlöksbröd.
Grilled sausage with curry sauce, fries and mayo.

KOMBIBRICKA MED RÄKSALLAD.......139:-

Sausage, mushrooms and onion in creamy white wine sauce with
spaghetti and garlic bread.

Grillad kryddkorv med potatismos, pommes frites och pu- KORVPANNA.............................................149:bens egen räksallad. Nästan som på korvkiosken, fast dyrare. Pubens korvslantar, stekt potatis, pubens bacon, grönsakGrilled sausage with mashed potatoes, fries, pub made shrimp mayo. er och lök. Serveras i gjutjärnspanna med stekt ägg, inlagd
rödlök och saltgurka.
Woody’s sausages, fried potatoes, pub smoked bacon, vegetables and
onion. Served in a skillet with fried egg, pickled red onion and pickles.

VEGO
Vegansk currypasta ...................................149:-

Kryddig grönsakscurrygryta med spaghetti. Kommer med
krispigt vitlöksbröd.
Vegan curry casserole with spaghetti and garlic bread.

Halloumimacka .........................................149:-

Smörstekt halloumi, tomat och lök i toastad vit dubbeldäckare. Kommer med pommes.

ANNAT GÖTT

Butter fried halloumi, tomato and onion in a toasted double sandwich. Served with fries.

Entrecôte med två såser............................. 259:-

Lite fler valmöjligheter för att göra det hela en smula
mer invecklat.

Grilled rib-eye with fries, warm carrots, sauce bearnaise and red
wine sauce.

SÖTPOTATISPOMMES ist. för vanlig:.......... +25:MESSY FRIES
med ostsås, bacon, jalapeños, rostad lök.... +40:POMPA & STÅT
med ostsås och bacon.................................. +25:CHEESY FRIES
Ostsås på pommesen................................... +20:-

Nåt mer än ketchup att dippa i:

Coleslaw, majonnäs, limeaioli, tryffelmajo, chipotlemajo, burgardressing, BBQ/Lemmy-sås, Cricketdressing, ostsås................................................. 15:SALTGURKA:............................................... 10:-

Grillad svensk entrecôte med pommes, varma morötter,
bearnaisesås av brynt smör och rödvinssås.

Fish n’ Chips ............................................. 139:-

Ölsmetad och friterad vit fisk med pommes och tartarsås.

Beer battered, deep fried fish with fries and tartar sauce. Yes! We
have Sarson’s malt vinegar upon request.

Grilled Meatloaf....................................... 139:-

Rejäl skiva köttfärslimpa. Kommer med mos och grönpepparsås och varma grönsaker.
Thick slice of meatloaf with mashed potatoes, green peppercorn
sauce and warm veggies.

Å tredje sidan...

BURGERS

På de flesta menyer i USA står det ”Att äta understekt kött, fisk och fågel ökar risken för matburna sjukdomar.” Och det är ju sant.

MAKE IT A
DOUBLE
BURGER

+55:-

Samtliga burgare (150 gram) är gjorda på
nymalen färs och serveras i smörstekt potato roll-bröd.
Burgarna tillagas medium om inget annat
meddelas.
All burgers (150 g) are made of fresh house ground
beef and served in a butter toasted potato roll.

Alla burgare serveras med pommes.
All burgers are served with fries.
All American Burger..................................109:Med cheddar, tomat, sallad, stekt lök och dressing.

Cheese burger with tomato, lettuce, fried onion and dressing.

Pepper Jack Chipotle..................................119:Med Pepper Jack-ost, chipotlemajonnäs (med egenrökt
chipotlepasta faktiskt), sallad och inlagd rödlök.

BURGERS

GÄSTBURGARE

RETRO
Naked truth..................................................89:Burgare helt utan topping. Endast kött i bröd. Kommer med pommes.
Burger without toppings. Just meat between buns. Served with fries.

SLIDERS

209:-

4 STYCKEN BURGARE á 75 g, närmare bestämt:

All American Burger • Pepper Jack Chipotle
The Lemmy Burger • Cricket

Vi ber om förståelse för att vi inte kan tillaga miniburgarna olika (alltså, inte två well done
och två medium. Det funkar helt enkelt inte. Det är inte servisens fel, det är kökets fel.

Birdy Nam-Nam.........................................129:-

Grillad kycklingfilé. limeaioli, sallad, tomat och inlagd rödlök.

With pepper jack cheese, chipotle maynnaise, lettuce and pickled red onion.

Grilled chicken fillet, lime aioli, lettuce, tomato pickled red onion.

Med Millionaire’s Bacon, cheddar, sallad, dressing och
inlagd rödlök.

Vår egen vegoburgare. Välj själv vilket utförande du vill ha den
som. Typ som en All American, Cricket, Lemmy utan bacon...
Ja, du hajar? Fråga servisen om nåt är oklart, servisen är grym.

Hot & Smokey.............................................119:With Millionaire’s Bacon, cheddar, lettuce, dressing and pickled
red onion.

The Lemmy Burger.....................................119:That’s the way i like it baby... Toppas med Millionaire’s
Bacon, cheddar och Jack Daniel’s-BBQ-sås.

Black Bean Burger......................................149:-

Our house made vegetarian burger. Top it up to your own liking. Ask yor
waiter for advice if anything is unclear.

CBGB..........................................................119:-

Lite fler valmöjligheter för att göra det hela en smula
mer invecklat.

Med Millionaire’s Bacon, cheddar, aioli, sallad, tomat och stekt lök.

SÖTPOTATISPOMMES :........................... +25:-

With Millionaire’s Bacon, cheddar and Jack Daniel’s BBQ sauce.
Caramelized Bacon Garlic Burger.

Millionaire’s Bacon, cheddar, aioli, lettuce, tomato and fried onion.

Cricket........................................................119:-

Vi snodde inspirationen och namnet från Flippin’ Burgers i STHLM, som
snodde inspirationen från Cherry Cricket i Denver.

Med cheddar, jalapeños- & Philadelphiaoströra, smörstekt
lök och inlagd rödlök.
With cheddar, jalapeños- & Philadelphia cheese dip, butterfried
onion and pickled red onion.

Triple Cheese..............................................119:-

Med cheddar, pepper jack cheese, chiliost, dressing, sallad
och tomat.
With cheddar, pepper jack and chili cheese, dressing, lettuce and tomato.

Tryffelburgare.............................................119:Med cheddar, tryffelmajonnäs, sallad och inlagd rödlök. (Vi
gör majon med tryffelolja för att färsk tryffel är svindyrt.
Ingen vill ju faktiskt pröjsa 429 spänn för en burgare.)

MESSY FRIES
med ostsås, bacon, jalapeños, rostad lök.... +40:POMPA & STÅT
med ostsås och bacon.................................. +25:CHEESY FRIES
Ostsås på pommesen................................... +20:-

Nåt mer än ketchup att dippa i:

Coleslaw, majonnäs, limeaioli, tryffelmajo, chipotlemajo, burgardressing, BBQ/Lemmy-sås, Cricketdressing, ostsås................................................. 15:SALTGURKA:............................................... 10:-

Truffle Burger with cheddar, truffle mayonnaise, lettuce and
pickled red onion.

Tips: Sugen på ett par lökringar till burgaren?

Det fixar vi, men vi klår dig på 7:- styck.
Din burgare kommer se dyngmäktig ut med lökringar runt kniven och du är en dyngmäktig människa.

