
MAINS SNACKS

NACHOTALLRIK DELUXE • 110 KR
Stor skål  med nachos och smält  ost,
tacokryddad vegofärs,  ja lapeños och
picklad rödlök.
Serveras med husets aiol i  & salsasås.

NACHOTALLRIK CLASSIC • 80 KR
Stor skål  med nachos och smält  ost.
Serveras med husets aiol i  &
salsasås.

Skål pommes med di t t  eget val  av
dippa. Bearnaise, 
ketchup, aiol i .

STOR • 95 kr
LITEN • 60 kr

VITLÖKSBRÖD • 35 KR
Bröd stekt i  vårt  egna hemgjorda
vi t lökssmör.

POMMES FRITES MED DIPPA 

OREO CHEESECAKE • 65 KR
Vår hemlagade cheescake med 
kola topping.

DESSERT
Ryggbif f  går at t  byta t i l l  vegetarisk

och serveras då med  oumph.

AZALEE´S PLANKSTEK
Svensk ryggbif f  av bästa kval i tén.
Serveras på ekplanka med gr i l lad
tomat,  majs och 
duschessemos, med 
rå lök och husets bearnaisesås.

200 gr • 255 kr
100 gr • 165 kr

PEPPARSTEK • 255 KR
Svensk ryggbif f  av bästa kval i tén.
Steks med svartpepparkant.  Serveras
med husets grönpepparsås, sal lad
och pommes.

FISH AND CHIPS • 119 KR
Panerad fr i terad sej f i lé.  Serveras
med pommes och remouladsås.

AZALEE MINIBIFF • 165 KR
100 gr oxryggbif f .  Serveras med
husets bearnaisesås och pommes.

HUSETS TOMATSOPPA • 82 KR
En must ig tomatsoppa som serveras
med två lät t rostade brödskivor.

AZALEE BEA BURGARE • 129 KR
150 gr oxburgare med
bearnaisesås.Tomat,  sal lad, picklad
gurka och rå lök.

BURGARE

CHEDDAR BACON • 137 KR  
150 gr oxburgare, tomat,  sal lad,
bacon, cheddarost,  picklad rödlök &
burger dressing.

HOT MEXICANA • 148 KR
150 gr oxburgare, ja lapeños, salsa,
shr iracha mayo, tomat,  sal lad,
cheddarost & nachos.

ÖLKORV, JORDNÖTTER, CHILINÖTTER, OLIVER & CHIPS • 30 KR
Chips f inns i  f lera sorter,  f råga personalen.

Serveras med pommes & bearnaise dipp

VÅRA BURGARE 
går även att  få vegetar iskt  

och serveras då med
stekt HALLOUMI

ALLERGIKER - FRÅGA VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

Extra orders 20kr / st

Vitlökssmör
Bearnaisesås
Salsasås
Aioli

BBQ sås
Grönpepparsås
Cayennesås
Burger dressing

Remoulade
Majs

Ost
Lök

Shriracha mayoJalapeños

Extra pommes eller mos - 35 kr /st


