Våra signatur-burgare
Serveras mellan 13.00–22.00

Klassikern

9,95

170 gr grillad nötburgare, toppad med inlagd gurka/agurk,
karamelliserad lök, sallad och tomat. Lägg till ost för 0,50€

Frukost/morgenmad-meny

Juicy Lucy

Serveras mellan 10.30–12.30

11,50

170 gr nötburgare fylld med ost, stekt lök, tomat, inlagd
gurka/agurk, sallad och vår hamburger-sås.

Maries frukost/morgenmad

3,50

Auld Triangle
170 gr grillad nötburgare, toppad med röd cheddar-ost,

1 korv/pølse, 1 skiva bacon, 1 stekt ägg, hash brown, bönor i
tomatsås, skivad potatis/kartoffel och rostat bröd.

Auld Triangle special

11,95

krispig bacon, stekt ägg, karamelliserad lök, sallad och tomat.

Pizza-burgare

7,00

11,95

170 gr nötburgare, ost, stekt lök, pizza-sås, pepperoni &

2 korvar/pølse, 2 skivor bacon, 2 stekta ägg, 1 hash brown,

mozzarella.

skivad potatis/kartoffel, bönor i tomatsås och 2 skivor

Big Mick

rostat bröd. I priset ingår te, kaffe eller apelsinjuice.

Vegetarisk frukost/morgenmad

5,00

2 stekta ägg, stekt svamp, bönor i tomatsås, hash brown,
skivad potatis/kartoffel och 1 skiva rostat bröd.

Bacon och ägg

Till att börja med eller för
att dela
Serveras mellan 13.00–22.00

5,00

Rostat bröd med äggröra

3,50

Rostat bröd med bönor i tomatsås

3,50

Stark Louisiana buffalo sås
Husets Jack Daniels BBQ-sås
Honungsglasyr, soja, vitlök och ingefära

Normal
Stor

Serveras med chokladsås och grädde/fløde

3,50

Fruktscone. Serveras med kaffe eller te.

3,50

Extra ingredienser 1 euro. Svamp, korv/pølse, bacon, blodpudding etc.

12,95

170 gr nötburgare, stekt kyckling (southern fried-stil) ost,

Beef Lover

12,95

170 gr nötburgare, nötbringa (långkokt i 8 timmar), ost,

Chilli-burgaren

11,95

170 gr nötburgare, chillinötfärs, cheddar-ost, jalapenos,
stekt lök, tomat, inlagd gurka/agurk, sallad & chipotle-majonäs.

6,95

Med mango chutney

Cajun kyckling

9,95

Cajun-grillad kycklingfilé, stekt lök, tomat, inlagd gurka/agurk,
sallad och vår hamburger-sås.

Bruschetta i romersk stil

5,50

Grillad ciabatta, vitlök, olivolja, tomat, färsk pesto &
mozzarella.
Observera att ovanstående är en fast menu och alla utbyten debiteras
därefter.

Beef ”n” Bird

inlagd gurka/agurk, cajun- & BBQ-sås.

5,95
8,95

Kyckling i curry & vegetariska vårrullar

Amerikanska pannkakor

krispig bacon, stekt ägg, karamelliserad lök, sallad och tomat.

hamburger-sås.

Krispiga kycklingvingar (med ett urval av såser)
3,00

Två 170 gr nötburgare, grillade med röd cheddar-ost,

stekt lök, tomat , inlagd gurka/agurk, sallad & vår

2 skivor bacon, 2 stekta ägg, 2 skivor rostat bröd.

Rostat bröd med korv/pølse eller bacon

14,95

Fräsande vitlöksräkor

7,95

En lokal favorit, tigerräkor/rejer, vitlök, olivolja, vitt vin och
persilja.

Fyllda nachos

Alla hamburgare serveras med kryddiga pommes frittes &
vår coleslaw.
Uppgradera med någon av våra fyllda pommes för bara
2,00€.

5,95

Grillade tortillachips, pico de gallo-sås, ost, guacamole,
gräddfil och jalapeños.

Lägg till strimlat nötkött 2,95
Lägg till cajun kyckling 2,95
Panerade vitlöks-champinjoner

5,95

Med vitlök och gräslöksmajonäs

Mozzarella-pinnar

4,95

Med tomat- och chillisås

Sandwiches & wraps
(Serveras med pommes frites)

Pizza

Serveras mellan 13.00–16.00
Rostad special

Klassisk Margherita

5.95

6,95

Tomatsås och mozzarella-ost.

Skinka, ost, tomat och lök.

Cork Club Sandwich

Dubliner pepperoni

6.95

Tomatsås, mozzarella-ost och pepperoni.

Kyckling, bacon, sallad, tomat och majonäs

Dubliner Steak Wrap

8,95

BBQ Kyckling

6.95

8,95

Tomatsås, mozzarella-ost, BBQ-kycklingfilé

Mört strimlat nötkött, stekt lök, ost och BBQ-sås.

och svamp.

The Manwich

8.95

Rostbiff, stekt bacon, skinka, ost, chipotle-majonäs på grillat
surdegsbröd.

Irländska favoriter

Hawaiian
Tomatsås, mozzarella-ost, skinka och ananas.

Serveras mellan 13.00–22.00

Ceasar kyckling-wrap

5,95

Cajun-kyckling, sallad, parmesanost och caesardressing.

Ölpanerad torsk

8,95

11,95

Al Capones´s al tonno

8,95

Tomatsås, mozzarella-ost, tonfisk och majs.

Vår väldigt populära ölpanerade torsk med handskurna
pommes serveras med traditionell tartar-sås och citron.

Southern fried kyckling wrap

5,95

Sallad, tomat, lök och söt chillisås.

Lägg till mosade ärtor för 1,00€.

Köttpaj med Guiness

Kyckling & ost

6,95

Grillad kyckling med mexikanska kryddor,mozzarellaost, paprika &
chipotlemajonäs på rostat surdegsbröd.

Pommes frites med fyllning

alla 4,95

Ost & Bacon

Meat Lover
11,95

Möra bitar av nötkött och grönsaker bräserade i Guiness

10,95

Tomatsås, mozzarella-ost, kycklingfilé, pepperoni,
skinka, köttfärs och chilliflingor.

och köttsås, toppade med smördeg, serverade med krämig
potatis/kartoffel-mos och smörkokta grönsaker.

Herdepaj

Veggie heaven
11,95

8,95

Tomatsås, mozzarella-ost, paprika, lök, svamp
och majs.

Köttfärs som sakta kokats tillsammans med köttbuljong,
morötter, lök och ärter, toppad med krämig potatis/kartoffel-mos
och ost, serveras med smörkokta grönsaker.

Köttfärs chilli & ost

Currykyckling

Cajun, ost & jalapeno
Salt & Chilli

9,95

Möra bitar av kycklingfilé som kokats i vår irländska currysås,

Serveras mellan 13.00–22.00

serveras med basmatiris eller pommes.

Smårätter

alla 3,00

Pommes frites
Potatis/kartoffel-mos

Lökringar
Husets sallad

Lägg till naanbröd för 2,00€.

Kyckling-goujons

9,95

Tjocka pommes frites
Makaroner med ost

Coleslaw
Husets inläggningar

Grönsaker med smör

Serveras med grillad tomat, ölpanerade lökringar, pommes

pommes och sallad.

frites & sallad eller potatis/kartoffel-mos & smörkokta

Korv/pølse med pommes frites eller
potatis/kartoffel-mos

14,50

grönsaker.

Kyckling-goujons med salt & chilli

10,95

Kycklingbitar i kinesisk stil, asiatiska grönsaker och kryddor,

BBQ Revbensspjäll

serveras med chilli-dip, ris och pommes frites.

Rökta och överösta av vår hemmagjorda BBQ-sås, serverade

11,95

med coleslaw, inlagd gurka/agurk och ditt val av pommes –

Lasagna

9,95

Lager av köttbolognese-sås, pasta och bechamel, toppad med

För barnen alla 4,50

340 gr Gillad ryggbiff

Sydländskt stekta kyckling-goujons, serverade med söt chillisås,

Potatis/kartoffel-sallad med örter
Majskolv med chipotlemajonäs & parmesan

Mört kött & Kombinationer

cajun & ost eller vanliga.

mozzarellaost, serverad med pommes frites eller sallad.

BBQ Combo

Lägg till ostgratinerat vitlöksbröd för 2,00€

Revben och vingar överösta med vår hemmagjorda BBQ-sås,

14,95

serverade med coleslaw, inlagd gurka/agurk och ditt val av

Makaroner & ost

9,95

Pastasnäckor som kokats i en krämig ostsås och sedan
ugnsbakats, serveras med vitlöksbröd eller en liten sallad.

pommes – cajun & ost eller vanliga.

Köttfest

18,95

Långkokt (8 timmar) nötbringa, BBQ-revben & vingar, serveras
med ditt val av två sidorätter.

Kyckling med pommes frites eller
potatis/kartoffel-mos
Makaroner med tomatsås
Hamburgare med pommes frites
eller potatis/kartoffel-mos

Traditionell söndagsstek
Nöt eller
kalkon & skinka 11,95
Lamm 12,95
Serveras från kl. 13.00

Bricka för 2

24,00

260 gr grillad ryggbiff, BBQ-revbensspjäll, cajun kycklingfilé,
pepparsås, coleslaw, inlagd gurka/agurk och ditt val av två
sidorätter.

Kycklingvingar

9,95

Rullade i vår starka Louisiana-sås eller vår hemmagjorda
BBQ-sås, serverade med selleri, ädelost och pommes.

Chilli Dog
Amerikansk klassisk grillad korv/pølse, överöst med mald
chillifärs, toppad med lök, ost och vår chilli-sås, serveras med
ditt val av pommes – cajun & ost eller vanliga.

Köket leds av Wayne Murphy, tidigare kock hos Gordon Ramsey och Dublins Merrion Hotel.

Dave, Marie och deras familj serverar mat & dryck av högsta kvalitet sedan 2002

8,95

