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en källare, två kök, eget taproom...
... vad mer kan man begära 
för att få till ett lyckat event? 

Hos oss kan vi garantera en okomplicerad 
men unik miljö. Vårt inglasade tap-room 
lyser upp rummet. Här kan man sitta XX 
personer och äte en fantastisk middag. 
Vi ordnar med ölprovning, pingisturne-
ring eller något annat, ni väljer, ni sätter 
begränsningarna för vad vi kan åstakomma 
hos oss.

Välkomna ner till oss!



RÖK & ELD 3-RÄTTER (10-22 PERS.)

FÖRSTA
Höeldad bifftartar, grillad lökmajonnäs, picklad silverlök, rökta mandlar, parmesan

eller
Höeldad laxtataki, rökt aioli, picklad majrova, rostat bovete, grillad gurkvinegrette

ANDRA
Välj fritt under RÖK OCH ELD

Serveras med
Kryddrostad anjapotatis, chipotlemajonnäs

Tomatsallad, eldad lök, jalapenos
Red slaw, äpple, limeyoghurt, sumak

TREDJE
Lingonswirl, vispad cheese cake, dulche de leche, krossade drömmar

eller
Blåbär från Eksjö, rostad mandelglass, bakad mandelkaka lemon curd

462kr. per/person exkl. moms
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FRIENDS SHARING (10-22 PERS.)

Tallrikar delas/fat bärs in, socialt och trevligt helt enkelt

SNACKS
Friterad brysselkål, parmesan/jalapenokräm

Höeldad bifftartar, grillad lökmajonnäs, gemsallad, kapris
Vitlöksbröd, färskost, persilja

Buffalo ribs, blue cheese dressing, picklad rättika
Eldade sugarsnaps, misosmör, togarashi

RÖK & ELD-MAIN
Smoked pork neck, ananas/habaneroketchup

Kyckling “Korea BBQ, morot, gochuang, sesam
”Dirty Flank Steak”, chimichurri, picklad chili

Grillad gemsallad, citronette

SIDES
Kryddrostad anjapotatis, chipotlemajonnäs

Tomatsallad, eldad lök, jalapenos
Red slaw, äpple, limeyoghurt, sumak

SÖTT & GOTT
Lingonswirl, vispad cheese cake, dulche de leche, krossade drömmar

eller
Blåbär från Eksjö, rostad mandelglass, bakad mandelkaka lemon curd

498kr. per/person exkl. moms
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ÖL 40cl Galopp/20cl

Folkparkens Pitmaster Pale Ale (5,0%) 52kr 
Carlsberg Export (5,0%) 49kr 
Carlsberg Unfiltered (4,5%) 52kr 
Carlsberg Alkoholfri 32kr 
Brooklyn Lager (5,2%) 56kr 
Brooklyn Defender (5,5%) 59kr 
NCB 100w (6,8%) 67kr 
NCB Kellerbier (5,9%) 66kr 
NCB Jack (4,5%) 65kr 
NCB Hoppy Daze (6,0%) 67kr 

VÅR EGNA
PITMASTER

PALE ALE!

52KR
5,0%

  

PITMA STER

Pale Ale
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Varför inte starta middagen med vår alldeles egna Frozen Margerita?  

Efter det kanske ni vill fortsätta med öl eller lite vin?   
 

Vi tycker att BBQ och bärs är den perfekta kombinationen så därför slog vi och Nya 
Carnegiebryggeriet våra kloka huvuden ihop och skapade den perfekta BBQ-ölen 
Pitmaster Pale Ale (5,0%), en fräsch och gyllene ale som kommer möta och lyfta 

smakerna i maten du har framför dig perfekt.

Då det kommer till vin har vi en fantastisk källarlista, där hittar du allt från Château 
Giscours, 1996, Frankrike till Riesling Berg Rottland, 2017, Tyskland. 

Alltså fantastiska viner till grymt bra priser!

PS. vi har dessutom alltid månadens vin! 

Svårt att bestämma sig? Fråga oss som jobbar, vi hjälper gärna till!
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Samtliga priser är exklusive moms.


