Food & drinks
SOUL SHARING

BURGERS

På vår bullriga sylta delar man med sig av både
mat och själ. För den normalhungriga jazznörden
rekomenderar huset tre till fyra rätter som
serveras i den takt de blir färdiga.

Samtliga av vår burgare serveras med våra
Brioche buns, Stay crisp pommes, onion
ring, pickles samt tryffelmajo

Samedi´s hot ”no meat” Jambalaya
southern risrätt kokad i buljong
med blandsvamp och halloumi

89 kr

Gratinated Chevré on a farm
sallad & Levantine bröd

89 kr

Maque Choux

69 kr

(Traditionell rätt från Louisiana med grön paprika,
majs och chili som passar att äta som egen rätt eller som
tillbehör.)

Cajun Blackenend Salmon med Corncoleslaw
(Tunna skivor av lax smörstekt med het
Creolkryddning toppas med juliennegrönsaker och

89 kr

vitlöksvinägrette)

Gumbo Creole
Gumbo är gryta från södra Lousiana som innehåller en

89 kr

buljongbas med paprika, lök, bondkorv & Beef Jerkey

Rusty Staub Turkey Leg Bat

99 kr

Cornflakespanerad kyckling

89 kr

Långkört kalkonlår med Bourbonglace och gravy

Slungad i chili och sherryvinägersmör serveras med
2 olika dipper

Hammer Crushed Pommes Chateau

79 kr

Garlic och chili gratineted clams

99 kr

Garlic Bread

39 kr

Hot chicken drumsticks with
honey and chipotle

69 kr

Fake Aligator balls A´la Baton Rouge

89 kr

Bayou hot Prawns

99 kr

With tryffelcreme & Gruyére

Toppade med Mojo. (mojo är en röra med paprika, vitlök,
tomat, citron)

Meatballs med fläsk och kyckling i het tomat sås

Prawns in garlic, chilisauce and white bread

The Bourbonizer
Husets klassiska burgare på
högrev och bringa (200g) med
jalapenocreme,sallad och ost.

174 kr

The Baron´s pepper jack burger
Högrev och bringa (200g), Syltad
silverlök,sallad, pepperjack ost,
Loiusiana hot sauce.

179 kr

Baby Doc´s Bacon & Cheeze
Högrev och bringa 200g, rödlök,
sallad, majo, bacon och ost.

179 kr

189 kr
Shut up Frenchie
Högrev och bringa (200g) chevréost,
rödbetscreme, honung och sallad.
The Big Chief
174 kr
Grillad portabello & halloumiburgare
med sour kraut och sweet
chipotledressing.

EXTRAS
Dipp (tryffelmajo, jalapenocreme,
Bearnaise, paprikacreme
Sötpotatis fries
Small Ceasar

15 kr
29 kr
29 kr

AFTER DINNER
Marsbar calzone & ice cream

72 kr

Blueberry Cheesecake

79 kr

Krögarvanilj med
jordgubbar och grädde

59 kr

