BRUNCH MENU
BRUNCH SPECIAL
MIXED BRUNCH PLATE 169 kr
Bacon, BBQ ribs, banger, 1/2 corn on the cob, fried egg
som serveras med coleslaw och fried potatoes.
DIPS: JALAPEÑO CHEESE SAUCE 12 kr /
CHIPOTLE DIP 12 kr / BLACK PEPPER DIP 12 kr /
SMOKY SALSA 12 kr / GUACAMOLE 12 kr
BEARNAISE TEXAS STYLE 12 kr
SIDES: ONION RINGS 25 kr / SIDE SALAD 25 kr
GARLIC BUTTER 25 kr / COLESLAW 25 kr

BURGERS
Våra burgare är gjorda på 100% svenskt nötkött & serveras
med sallad, sweet onion, majonnäs, pommes frites, coleslaw
och pickles. Alla våra burgare kan fås med halloumi,
soya eller kycklingfilé istället för kött.

TEXAS SALADS
CAESAR SALAD 139 kr
En klassiker. Serveras med romansallad, bacon,
parmesan, Caesardressing och krutonger.
Kyckling / Räkor / Halloumi
BEEF FAJITA SALAD 139 kr
Grillad flankstek, isbergssallad, smoky salsa, friterade
jalapeños, gräddfil, avokado samt sauterad lök och paprika.
Serveras med två vetetortillas.
BEEF & BLUE CEESE SALAD 149 kr
Grillad flankstek, sallad, blue cheese, rostade valnötter,
sauterad lök, paprika, cocktailtomater & blue cheese dressing.

ALWAYS AT TEXAS
HOME MADE NACHOS
Våra krispiga nachos med ditt val av våra Texas-såser: Salsa,
Guacamole, Jalapeño Cheese Sauce och Texas No-Bean Chili.
2 Såser 89 kr / 3 såser 105 kr / 4 Såser 119 kr

TEXAS CLASSIC BURGER 119 kr
Serveras med cheddarost.

NACHOS BONTAÑA KYCKLING 169 KR / BEEF 179 kr
Nachos toppas med jalapeño cheese sauce, black beans,
rödlök, gräslök och jalapeños.

TEXAS VEGAN BURGER 129 kr
Vegansk burgare, äggfri majonnäs, avocado, jalapeño
coriander green sauce och friterade jalapeños.

STRIPLOIN STEAK 239 kr
Ryggbiff (200g) serveras med corn on the cob, sallad och
ditt val av pommes frites eller bakad potatis.

TEXAS TOAST ORIGINAL 159 kr
2x150g, crispy onion, triple cheese.

RIBEYE STEAK 249 kr
Texas Selected entrecote (250g) serveras med corn on the
cob, sallad och ditt val av pommes frites eller bakad potatis.

CHICKEN CAESAR BURGER 129 kr
Grillad kycklingfilé, romansallad, parmesanost,
Caesardressing och bacon.
CHILI CHEESE BURGER 129 kr
Texas No-bean chili, nachos, cheese sauce, gräddfil,
red sauce, friterade jalapeños.
ELDORADO BURGER 129 kr
Bacon, black pepper dressing, jalapeños och cheddarost.
CALIFORNIA BURGER 129 kr
Cheddar, guacamole och smoky salsa.
BURGER OF THE WEEK 129 kr
Fråga oss efter veckans burgare!

BBQ RIBS 180 kr
Våra berömda revbensspjäll serveras med coleslaw, corn on
the cob och pommes frites eller bakad potatis.

SOUTHWEST TACOS
Tortillas med avokado, picklad rödlök, chipotle red
sauce, koriander green sauce, smoky salsa, gräddfil
och friterade jalapeños. Välj mellan nachochips eller
pommes frites.
FISH TACO 129 kr
Vid allergi, fråga personalen.

