snacks

smårätter

TORTILLACHIPS

79

MOZZARELLASTICKS (valfritt dipp)

59

CHILI CHEESE NUGGETS (valfritt dipp)

59

med salsa, gräddfils-dipp & avokadokräm.

CHARKPLANKA

129

Beställ gärna som sharing till hela bordet!

Om ni delar maten och
är flera personer går
det bra att köpa en
hel flaska i en ishink.

CRISPY CHICKEN WINGS

Tips! Staropramen
Premium sitter fint
till
3 st rejäla med Pitcher’s hemliga
våra wings! Eller en
marinad och ingefära- och chilidipp.
Carlsberg Alcohol Fre
e.

69

RÖDBETA OCH GETOST

65

HALLOUMIBATONS

64

ANTICUCHOS PÅ OXFILÉ

119

VANNAMEIRÄKOR HOT & SOUR

119

Halstrat oxfiléspett, sötpotatis med chilisalsa och
koriander.

SKAGEN PÅ BRIOCHETOAST

(HALV)
(HEL)

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

CAESARSALLAD

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

FISH’N CHIPS

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

149
219

Brooklyn + burgare
= äkta Gastropub-kärlek!

PITCHER’S CLASSIC BURGER

179

BACON’N CHEDDAR BURGER

189

HALLOUMIBURGARE

179

199

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

Grillad halloumi, färsk bifftomat, blandsallad,
rödlök, majonnäs och country-style fries.

VÄSTERBOTTENBURGARE
229

TAGLIATELLE "BEEF TENDERLOIN"
Pitcher’s klassiska oxfilépasta med kolugnsgrillad oxe,
tryffel-gräddsås, blandad färsk svamp, färsk spenat,
semitorkad tomat och riven parmesanost på toppen!

189

burger’s

199

Oxfilé på rostat surdegsbröd, blandsallad, tomat,
rödlök, riven pepparrot, dijonsenap, bearnaisesås
och country-style fries.

local heroes

Grillade Vannamei-räkor (ASC) med grillad citron,
chiliaioli, körsbärstomater & sallad.

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

239

BOOKMAKER TOAST

Med kökets Pesto alla
Genovese, soltorkad tomat, vitt
vin, grädde, rostad pinjenöt.

69

4 st nyfriterade långsmala halloumbitar med
lite crunch och het habanerodipp.

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

TAGLIATELLE DI PESTO

VITLÖKSBRÖD MED AIOLI

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

Rödbeta på 2 olika sätt med rostad
chèvrecrème och svartvinbärsglace.

Kanske en flaska Campo
Viejo Cava för 500 kr

classic’s

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

189

Grillad högrevsburgare, Västerbottenost, picklad
silverlök, karamelliserad rödlök, blandsallad,
bifftomat, chiliaoili, majonnäs och fries.
Helt vegansk? Inga problem, säg till så får du
veganskt bröd, vegansk ost och vegansk majonnäs.

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

MAJSKYCKLING
Med rödvinssås, grillad citron,
bakad tomat, bearnaisesås och
country-style fries.

225

WIENERSCHNITZEL
På kalvinnanlår, citron ,kapris,
rödvinssås, sardellssmör och
friterad potatis.

229

Pitcher’s Gastropub-brickor
CLASSIC

219

EN BRICKA PASSAR FÖR TVÅ PERSONER.

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

ÄT EN HEL SJÄLV FÖR ATT BLI MÄTT!

REK. DRYCK: ÖL - Staropramen Premium Lager. VIN - Kenwood Zinfandel.
ALKOHOLFRITT - Falcon En god Lager 0,0

BBQ

dipp

239

Långbakad brisket ”burnt ends”, rostade fläskribs, friterade jalapeñocheddarpoppers, rökt marinerad svamp, carolina sweet slaw, toast
briochebröd, Country-Style Fries och valfri dipp.

-Det ingår en dipp till
brickorna, vilken vill du ha?

REK. DRYCK: ÖL - Kronenbourg 1664 Lager. VIN - Zonin Valpolicella Ripasso Superiore.
ALKOHOLFRITT - Brooklyn Special Effects

kolugnsgrill
CHÈVRE BARBABIETOLA

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

RED FISH BLACKENED

Kryddsotad laxfilé och nygrillade jätteräkor på spett,
grön avokadosalsa, mango Sofrito och
rostade sötpotatisklyftor.

OXFILÉ BLACK PEPPER

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

250G GRILLAD ENTRECÔTE

barnmeny
189

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

PANNKAKOR

79

PITCHER’S KIDS BURGER

85

FISH´N CHIPS KIDS STYLE

85

BARNKÖTTBULLAR

89

3 st goda pannkakor med vaniljglass och sylt.

269

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

339

329

Grillad entrecôte med hemgjort
Café de Parissmör, skysås, säsongensprimörer och
country-style fries.

BABY BACK RIBS

Majonnäs
Aioli/Tryffelaioli
Chèvrecrème
Avokadosalsa
Ingefära- och chilidipp
Bearnaisesås
Chiliaioli
BBQ-sås
Ännu mer dipp? 25 :-

Friterad torsk, majonnäs och pommes frites.

TAG ANSVAR TILLSAMMANS MED OSS!

desserter
229

Serveras med vår egna BBQ-sås,
coleslaw och country-style fries.

ETT GOTT SLUT?

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

CRÈME BRÛLÉE

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

En hink kalla
Carlsberg Export 33cl
till det grillade? 5 st
för 345 spänn!
Alkoholfri hink med Falc
on En god Lager 0,0?
Inga problem! Vi löser de
t!

CHOKLAD ROCKY ROAD

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

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

BANOFFEE CRUNCH

85

89

85

Kola & havssaltglass, grädde, kolasås, maränger,
banan och crumble.

HALLON "ETON MESS"

Färska hallon, krossade maränger, halloncoulis,
lättvispad grädde och hallonsorbet.

85

