Allergier? Fråga oss om innehållet i våra rätter.

Allergier? Fråga oss om innehållet i våra rätter.

Bruschetta

65:-

Grillad Tonfisk

210:-

Potatoskins

75:-

Laxplanka

185:-

Fish & Chips

165:-

att
börja
med

Ostgratinerade potatishalvor fyllda med
baconröra. Serveras med crème fraiche &
sweet chili.

Heta kycklingvingar

95:-

Heta vingar- väldigt starka.
Serveras med bluecheese & nachos.

Bakpotatis med Skagen

95:-

från
havet
sallad
bröd

Grillad tonfisk på nudelbädd, strimlade
grönsaker, wasabikross & chilimajo.

Ugnsstekt laxfilé på planka med hemlagad
potatismos, rotgrönsaker, varm tomat & 				
svampsås.

Cheers friterade fiskfilé. Serveras med pommes, 			
sallad, tomat. lök & remouladsås.

Grillat Scampispett

109:-

Cheers Ceasarsallad
Kyckling						 150:-

Carpaccio

110:-

Räksmörgås

150:-

Flatbread Pizza

110:-

Cheers Hamburgare

165:-

Bluecheese Burger

165:-

Halloumiburgare

165:-

Kycklingquesadillas

165:-

Quesadillas

145:-

Nachotallrik /veg

165:-

Vitlöksmarinerade scampispett med lök &
paprika som fräses i cajunkrydda. Serveras med
aiolibröd.
Tunn skivad oxfilé på ruccola-tomatbädd, stekt
svamp, citronolja & parmesan.

Tortillapizza med ost, tomatsås, kyckling,
svamp & vitlökstopping.

Plocktallrik

En bräda med charkuterier & ost.

110:-

Cheers klassiska Pepparstek 255:Serveras med rotfrukter, maljskolv & pommes.

Grilltallrik

225:-

Oxfilé, fläskfilé, korv, bacon, majskobbe, grillad 			
tomat, bearnaisesås, pepparsås & pommes.

Biffstek

varma
rätter

205:-

Stekt biff vänd i cajunkrydda. Serveras med
stekt lök, broccoli, varm tomat & potatoskins.

Black & White

195:-

Oxfilé & fläskfilé, rödvin- & bearnaisesås. 				
Serveras på en rotsaksbädd med grillad
tomat & pommes.

Ribs

185:-

Våra egna kokta kamben marinerade & grillade 			
i smoksås. Serveras med majskobbe, coleslaw, 			
saltgurka & pommes.

Plankstek					 185:-

Fläskfilé, baconrullad grön sparris, varma 				
rotsaker, rödvinssås, bearnaisesås, tomat & 				
potatismos på planka.

Kycklingfilé med Cajun & Vitlök175:Gillad kycklingfilé med västerbottencrème, 				
rödvinssås, varm tomat & pommes.

Handskalade räkor på bröd med ägg 				
majonnäs, rödlök, tomat, sallad, gurka,
citron & dill.

Nötkött med ost, lök, bacon, dressing, tomat &
sallad. Serveras med coleslaw, saltgurka & 				
pommes.

Nötkött, ädelost, bacon, tomat, sallad och lök. 			
Serveras med coleslaw, saltgurka & pommes.

burgers
&
mex
pasta

Hallomi, aioli, grillad tomat, sallad, lökringar, 			
coleslaw, saltgurka & pommes.
Fylld med kyckling, pico & ost.
Serveras med salsa & gräddfil.
Fylld med pico & ost.
Serveras med salsa & gräddfil.

Nachochips med välkryddad nötfärs som 				
ostgratineras.
Serveras med sallad, salsa & gräddfil.

Chili-lime pasta/även veg 165:-

Pasta med kräftor, räkor, purjolök, cocktailtomat 			
lime, chili, koriander, citronolja, riven 				
parmesan & vitlöksbröd.

Oxfilépasta

165:-

Pasta Alfredo

165:-

Tagliatelle i krämig skogssvampsås som toppas med
tryffelolja, parmesanost, ruccola & vitlöksbröd.
Pasta i gräddig parmesan-, broccoli-,
svartpeppar- och vitlökssås som toppas med
grillad kycklingfilé, pico & vitlöksbröd.

Allergier? Fråga oss om innehållet i våra rätter.

(upp till 12 år)

Pannkaka

60:-

Fish & Chips

80:-

Fläskfilé

80:-

Korv & Pommes

80:-

Barnglass

35:-

Cheers Cookies

75:-

Pecanpaj

75:-

Hovdessert

75:-

Death by Chocolate

75:-

Serveras med sylt & grädde.

Egengjord friterad fisk med dressing & pommes.

Serveras med bearnaise & pommes.

Grillkorv med pommes, tomat, gurka & sallad.

Två glasskulor med chokladsås.

Vaniljglass blandad med digestivekex,
kolasås & grädde.

Pecanpaj med vaniljglass. (laktos & glutenfri)

Vaniljglass med hallon- och blåbärsmix,
maränger & chokladsås.

Chokladfondant med vaniljglass & chokladsås.

Irish Coffee

Jameson, farinsocker, kaffe & grädde.

4 cl 6 cl
97:- 137:-

kaffe
drinkar

Kaffe Karlsson

97:- 137:-

Kaffe DOM

97:- 137:-

Spanish Coffee

97:- 137:-

Dooleys Coffee

97:- 137:-

Calypso Coffee

97:- 137:-

Sweet Coffee

97:- 137:-

Baileys, Cointreau, kaffe & grädde.
Benedictine, kaffe & grädde.
Likör 43, kaffe & grädde.
Dooleys, kaffe & grädde.

Mörk rom, Kahlua, kaffe & grädde.
Xante, Baileys & grädde.

Vi kör ut maten till digfråga oss gärna om vår cateringmeny!

&

mat
dryck

