Vi tar inte kontanter.

Vid specifika allergener fråga
personalen så löser vi det
ENKEL/DUBBEL/TRIPPEL
(100 G/200 G /300 G)

EN ”RIKTIG BÖRJARE”

129/164/199 kr

SIDES

129/164/199 kr

Pommes stripes 					39 kr
Pommes sötpotatis 				
55 kr
Pimiento de padrons 				
65 kr
Side sallad			
		
39 kr
Friterade grönsaker med riven parmesan 		
59 kr

Rostat surdegsbröd, malen högrev/bringa, krispsallad, tomat, rå silverlök,
ekologisk smältost/cheddar från Väddö gårdsmejeri, pickles,
Burgers & Friends hamburgerdressing, senap och ketchup.

OST O BACONBÖRJARE
Rostat surdegsbröd, malen högrev/bringa, picklad rödlök, brynt lök,
dubbel ekologisk smältost/cheddar från Väddö gårdsmejeri, äppelrökt
bacon, Burgers & Friends hamburgerdressing och senap.

OSTBÖRJARE

129/164/199 kr

Rostat surdegsbröd, malen högrev/bringa, rå silverlök, trippel ekologisk
smältost/cheddar från Väddö gårdsmejeri, majonnäs, senap och ketchup.

UUUMAMMA BÖRJARE

129/164/199 kr

Rostat surdegsbröd, malen högrev/bringa, tryffelmajo, brynt lök,
råhyvlade champinjoner, ekologisk smältost/cheddar från Väddö
gårdsmejeri, friterad persilja och pickles.

EN RIKTIG HETING

129/164/199 kr

Rostat surdegsbröd, malen högrev/bringa, färskost med jalapêno,
pepparpicklad chili, ekologisk smältost/cheddar från Väddö gårdsmejeri
och rödlök.
ENKEL/DUBBEL

SVENSK STEKOSTBÖRJARE (VEGETARISK)

139/174 kr

Rostat surdegsbröd, svensk haloumi från Malmö, krispsallad, pickles,
chilimajo, picklad lök och tomat.

PLANTBASERAD BÖRJARE

DIP
Majo						17 kr
Chilimajo					17 kr
Rostad vitlöksmajo 				
17 kr
Kimchimajo 					17 kr
Tryffelmajo 					22 kr
Vegansk majo					17 kr
Tryffelmajo (vegansk)				22 kr
Ostdipp		 				22 kr
Rökig svensk bbq sås 				
17 kr
Burgers & Friends hamburgerdressing 		
17 kr

KÖP TILL
Bacon						15 kr
Extra ost						15 kr
Extra burgare					35 kr

139/174 kr

Rostat surdegsbröd, friterad burgare med ekologiska gula ärtor (temphe),
B&F´s kimchi, krispsallad, tomat och vegansk majo.

DESSERTER

NYBÖRJARE

Frozen cheesecake 				
Dagens glasscoupe (kolla tavla) 		

80 kr

100 g malen högrev/bringa och ketchup.

SPECIALAREN

129 kr

Kolla tavla för dagens innehåll.

Milkshakes
Kolla dagens smaker på tavla!
59 kr
Våra bröd bakas av lokala bagerier och innehåller inga
mejeriprodukter samt endast naturliga ingredienser.

Drottninggatan 88, Helsingborg

@burgersofriends

www.burgersofriends.com

75 kr
75 kr

ÖL/CIDER

GRÅGG

Bryggmästarens ekologiska fat 40 cl 		
69 kr
Corona 33 cl 					
72 kr
Päroncider 33 cl 					
72 kr
Dugges Tropic Thunder 33 cl			
89 kr
Gästöl						Se tavla

MÖRKT O STORMIGT 			115 kr
(mörk rom, gingerbeer o limejuice)
GT
					115 kr
(gin, tonic el flädertonic, citron el lime)
KALL KAFFEGÖK		
			115 kr
(vodka, kaffe tonic, citronjuice)

VIN
Ett glas rött/vitt 					
79 kr
En flaska rött/vitt					329 kr
Ett glas bubbel					89 kr
En flaska bubbel 					
349 kr
En flaska Champagne 				
599 kr

ALKOHOLFRITT
Alkoholfri öl 33 cl					
45 kr
Vitt vin utan alkohol 				
55 kr/glas
Alkoholfri drink					65 kr

LÄSKEBLASK O VATTEN
Coca-Cola 33 cl					30 kr
Coca-Cola zero 33 cl				
30 kr
Sprite 33 cl					30 kr
Fanta 33 cl					30 kr
Ramlösa naturell 33 cl				
30 kr
Festis eko apelsin				
17 kr
Kullamust äpple					35 kr

INTE RIKTIGT EN HEMINGWAY			115 kr
(rom, lemonad med grape, limejuice)

BRÄNNE
Famous grouse 					22 kr/cl
Jameson 					22 kr/cl
Grönstedts monopole				22 kr/cl
Calvados Boulard 				
22 kr/cl
Baileys 						22 kr/cl
Nino negri grappa 				
25 kr/cl
Highland park 12 år 				
30 kr/ cl
Laphroaig 10 år 					
35 kr/ cl
Plantation gran reserva 				
27 kr/ cl
Ron Zacapa gran reserva 				
40 kr/ cl
Hot shot						80 kr

KAFFE
Zoegas brygg					29 kr
Te kan finnas 					
29 kr

Milkshakes med spets
130 kr

Drottninggatan 88, Helsingborg

Hittar ni inte det ni söker
så fråga gärna i baren!

@burgersofriends

www.burgersofriends.com

