
            

 
Små rätter 
 
 
B&B´s Deliplate   159 
Halloumisticks, countryfries, kycklingvingar, 
lökringar, oliver, saltgurka, aoli 
 

Chilifries   55 
BBQ, chipotlemajo, saltgurka 
 

Countryfries   55 
BBQ, chipotlemajo, saltgurka 
 

Sötpotatisfries  55 
BBQ sås, tryffelmajo, saltgurka 
 

Halloumifries  55 
BBQ sås, chipotlemajo, saltgurka 
 

Mayham fries  125 
Valfri fries toppad med smält cheddar, bacon, rödlök 
och jalapenos 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Hamburgare 
 
Alla våra hamburgare är ca 160 gr grovmald högrev och serveras 
med briochebröd, chilifries, saltgurka och chipotlemajo. 
Hamburgarna serveras medium. 

 
Cheese Burger   149 
Cheddarost, picklad rödlök, sallad (går att få vegansk) 
 

BBQ Burger   149 
Cheddarost, picklad rödlök, bbq, sallad (går att få vegansk) 
 

Pepper Jack Burger  159 
PepperJackost, coleslaw, bbq sås 
 

Chévre Burger  159 
Chévreost, honung, picklad rödlök, bbq sås 
 

Cheese Fusion  169 
Cheddarost, pepperjackost, chipmajo, hackad gul lök 
 

Egg & Bacon   179 
Bbq sås, picklad rödlök, cheddar, bacon, stekt ägg 
 

BMT   169 
Bacon, majonnäs, tomat, cheddar, bbq sås 
 

Kökets Dubbel 320 gr  229 
Dubbelt av allt, cheddar, kött, bacon, bbq sås, 
picklad rödlök, pommes m. dubbla dip 
 

Joker   169 
Fråga personalen om månadens burgare 
 

Just a Burger   129 
Hamburgare m. bröd (går att få vegansk) 
 

Kids Burger 80 gr  99 
Liten hamburgare m. bröd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Annan mat 
 
Chicken Burger  159 
Kyckling, sallad, citronmajo, tomat 
Serveras med countryfries och chipdip 
 

Halloumi Burger  159 
Halloumi, bbq, picklad lök, avocado 
Serveras med countryfries och srirashamajo 
 

Fish and chips  169 
Panerad torskfilé, tartarsås, ärtor, citron 
Serveras med countryfries 
 

Salmon Burger  169 
Laxburgare, skagenröra, salad 
Serveras med countryfries och citronmajo 
 

Philly Cheese Steak  179 
Brooklyn sub, strimlad entrekote, smält cheddar, rödlök,  
Serveras m. countryfries, bea och picklad rödlök 
 

B&B´s Club Sandwish  169 
Kyckling, bacon, sallad, tomat, citronmajo, bröd, rödlök. Serveras 
med countryfries, coleslaw och saltgurka 
 

Sallader 
 

Halloumisallad  169 
Halloumi, romansallad, avocado, picklad lök, 
Gurka, tomat, srirashamajo 
 

Falafelsallad   169 
Falafel, , romansallad, avocado, picklad lök, 
Gurka, tomat, srirashamajo 
 

Ceasarsallad   169 
Kyckling, bacon, romansallad, rödlök, 
parmesan, krutonger, ceasardressing 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dessert 
 
 
American Pancake  99 
Grädde/glass och chokladsås/nougatsås/jordgubbssås 
 

Glass   65 
Vaniljglass med grädde och  
chokladsås/nougatsås/jordgubbssås  
 

Milkshake Virgin  65 
Se dryckesmenyn för alla smaker 
 

Milkshake Adult  165 
Med alcohol, se dryckesmenyn för alla smaker 
 

Allergi eller kostavvikelse. 
Fråga personalen 
 

 

 

 


