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PITCHER’S PITCHER

210

1,5 liter kall och go´ Falcon “Stor
stark” i vår egen kanna som du
gärna delar med en vän!

FALCON EXPORT
40 CL eller 50 CL

59/69

Iskall ljus lager när den är
som bäst!

69/79

STAROPRAMEN
40 CL eller 50 CL
Den tjeckiska ljusa lagern
med lite mer smak.

S A MTL

D R I N KI G A
AR

= 5 CL

drinktime
APEROL SPRITZ

105

MOSCOW MULE

135

Bubblig Cava i vinglas och
klassisk Aperol Aperitivo med is
och en skvätt sodavatten.

Klassisk vodka-grogg med våran
hemgjorda ingefärssyrup toppad
med ginger beer och lite lime!

PITCHER’S GT

135

LYNCHBURG

135

Görs på Beefeater Gin och
Royal Bliss Creative Tonic. Inga
konstigheter! Annan sort? Royal
Bliss Vibrant Yuzu Tonic, Hendricks
Gin eller Monkey 47 mot ett tillägg!

Klockren amerikansk
whiskeydrink på Four Roses
Bourbon med citron och sötma.
Typisk longdrink som passar alla
sköna gastropubar.

HÅLL AVSTÅNDEN
TAG ANSVAR TILLSAMMANS MED OSS!

135

SPICY HAVANNA

Havana Club Añejo 7 años lagrad
rom och Coca Cola Signature
Mixers Spicy med färsk lime.
Rom och Cola helt enkelt!

JUICE IT UP! (ALKOHOLFRI)

62

En salig blandning av is, frukt
och våra goda juicer. Både sötma
och syrlighet.

LITE SNACKS?
Chips, rostade mandlar, chillinötter eller annat?
Vänd blad så ser du vad vi har

smårätter

snacks
LÄTTSALTADE LANTCHIPS

35

CHIPS MED LÖJROM OCH GRÄDDFIL

95

NÖTTER

35

Lättsaltade lantchips med våran hemliga dip!

65

ÖLKORVAR I BURK

Dom är riktigt goda!

Om ni delar maten på
fler personer är det
lika bra att köpa till
en hel flaska.

VITLÖKSBRÖD MED AIOLI

65

3 bitar av Pitcher’s klassiska nyrostade
vitlöksbröd med smält ost.

CRISPY CHICKEN WINGS

3 st rejäla med Pitcher’s hemliga
marinad och ingefära- och chilidipp.

Tips! Staropramen
Premium sitter fint
till våra wings!

55

RÖDBETA OCH GETOST

59

HALLOUMIBATONS

49

GRILLADE CHAMPINJONER

49

SÖTPOTATISFRIES PARMESAN

55

Rödbeta på 2 olika sätt med rostad
chèvrecrème och svartvinbärsglace.
4 st nyfriterade långsmala halloumbitar
med lite crunch och het habanerodipp.

Kanske en flaska
Campo Viejo Cava för 450 kr

classic’s

Ät en eller två om du är lite hungrig, ät fler om du vill bli
ordentligt mätt eller dela med vänner!

Grillade champinjoner på briochebröd.

Våra hemlagade Pitcher’s–rätter
som fungerar bäst genom åren,
alla dagar i veckan!

SKAGEN PÅ BRIOCHETOAST

(HALV)
(HEL)

Handskalade räkor, majonnäs, dill,
rödlök och löjrom på rostat briochebröd.

129
189

burger’s

Brooklyn lager + burgare
= äkta Gastropub-kärlek!

PITCHER’S CLASSIC BURGER

CAESARSALLAD

Skuren romansallad, grillad majskyckling, bacon,
rostade krutonger, riven parmesanost, långbakade
tomater och Pitcher’s klassiska caesardressing.

179

Krispigt friterad och rimmad torsk i vår hemgjorda
”Beer batter” med klassisk tartarsås och ärtpuré
enligt riktig pubservering. Country-style fries.

199

179

Grillad högrevsburgare, varmrökt bacon,
cheddarost, hemgjord ketchup, bifftomat,
blandsallad, rödlök och country-style fries.

179

AVESTA BURGER

Pitcher’s klassiska oxfilépasta med kolugnsgrillad
oxe, tryffel-gräddsås, blandad färsk svamp, färsk
spenat, semitorkad tomat och riven parmesanost

169

Grillad högrevsburgare, gruyèreost, hemgjord
ketchup, färsk bifftomat, blandsallad, rödlök,
majonnäs och country-style fries.

BACON’N CHEDDAR BURGER
179

FISH’N CHIPS

TAGLIATELLE "BEEF TENDERLOIN"

Nyfriterade fries på sötpotatis med
riven parmesanost.

Grillad högrevsburgare, karamelliserad lök,
gruyéreost, färsk bifftomat, blandsallad, tryffelaioli
och country-style fries.

PITCHER`S VEGETARIAN BURGER

169

Grillad vegoburgare (ärtprotein), gruyèreost,
hemgjord ketchup, färsk bifftomat, blandsallad,
rödlök, majonnäs och country-style fries.
Byta ut din puck till halloumi? Säg till din servitör!
Lägga till en extra puck för 40:-?

local heroes
BOOKMAKER TOAST

Grillad oxfile på levainbröd,
sallad, bifftomat, rödlök,
chimichurri och bearnaise.

199

Våra egna favoriter på just din Pitcher’s eller rätter med lokal prägel!

BBQ PORK RIBS

Barbecuemarinerade ribs som
serveras med picklad slaw och
country-style fries.

199

KOCKENS BURGARE

Fråga din servitör efter dagens
special! Alltid grillad
högrevsburgare med pommes!

179

Pitcher’s Gastropub-brickor
CLASSIC

EN BRICKA PASSAR FÖR TVÅ PERSONER.

179

Ölpanerade lökringar, kyckling ”wet-glace” wings, jalapeñocheddarpoppers, halloumibatons, nyrostat vitlöksbröd och valfri dipp.

ÄT EN SJÄLV FÖR ATT BLI MÄTT!

REK. DRYCK: ÖL - Staropramen Premium Lager. VIN - Kenwood Zinfandel.

dipp

ALKOHOLFRITT - Falcon En god Lager 0,0

BBQ

199

Långbakad brisket ”burnt ends”, rostade fläskribs, friterade jalapeñocheddarpoppers, rökt marinerad svamp, carolina sweet slaw, toast
briochebröd, Country-Style Fries och valfri dipp.
REK. DRYCK: ÖL - Kronenbourg 1664 Lager. VIN - Zonin Valpolicella Ripasso Superiore.
ALKOHOLFRITT - Brooklyn Special Effects

CHARK

199

Ett urval med två olika ostar, tre olika charkuterier, kex, marmelad, oliver och färsk
frukt.
REK. DRYCK: ÖL - Kronenbourg 1664 Blanc. VIN - Cava Campo Viejo.
ALKOHOLFRITT - 1664 Blanc Sans Alcool

-Det ingår en dipp till
brickorna, vilken vill du ha?
Majonnäs
Aioli/Tryffelaioli
Chèvrecrème
Avokadosalsa
Habanerodipp
Ingefära- och chilidipp
Chimichurri
Bearnaisesås
Ännu mer dipp? 15

barnmeny

från grillen
CHÈVRE BARBABIETOLA

Bakade röda betor med honung, svartvinbärsglace,
brödkrisp och gratinerad getost med skuren
sidesallad.

175

255

RED FISH BLACKENED

Kryddsotad laxfilé och nygrillad argentinsk rödräka
på spett, grön avokadosalsa, mango Sofrito och
rostade sötpotatisklyftor.

Ett glas läsk eller mjölk ingår självklart till alla barn som ska
äta! Hojta till när du beställer!

PANNKAKOR

79

PITCHER’S KIDS BURGER

79

79

3 st goda pannkakor med vaniljglass och sylt.

Grillad barnburgare med bröd, sallad, ketchup
och pommes frites.

OXFILÉ BLACK PEPPER

295

FISH´N CHIPS KIDS STYLE

KYCKLING PARMESAN

189

desserter

259

En bra Irish Coffee eller en god kaffe från Lavazza?
Kolla vår kaffe- och aveclista i burken på ditt bord!

Grillad oxfilé med fruktig limepepparsås,
grillad rödlök, persilja, kalvsky och nyfriterade
potatisklyftor.

Parmesangratinerad kyckling som serveras med
grillade grönsaker, pepparsås, toppas med friterad
persilja och country-style fries.

GRILL - ONE FOR ALL

Om ni gillar
grillat så
älskar ni
denna!!!

Minimum för 2 personer
Nattbakad shortribs, grillad chorizo,
majskyckling, corn on the cob,
tryffelaioli, bearnaisesås, grillade
grönsaker, citron och bakad sötpotatis.
Kommer på bricka för alla att dela!

Friterad torsk, majonnäs och pommes frites.

ETT GOTT SLUT?

per
person

En hink kalla
Carlsberg Export 33cl
till det grillade? 5 st
för 300 spänn!
Alkoholfri hink med Falc
on En god Lager 0,0?
Inga problem! Vi löser de
t!

79

CRÈME BRÛLÉE

Klassisk och hemgjord brûlée med eldat knäckigt
sockerlock, hasselnötter, lite kaffe och citron.

CHOKLAD ROCKY ROAD

Brownie på mjölkkola, maränger,
dumlekex, marshmallows,
saltrostade nötter och choklad.

Oj, oj oj. Den
här kommer du
att älska.

79

FRUIT ETON MESS

69

KIDS ICE CREAM

39

Vaniljglass med hallonkolasås, färska hallon, färsk
passionsfrukt, maränger och vispad grädde.

Vaniljglass med kolasås och maränger.

