
Meny 

 

 

Huvudrätter 

Wienerfläskschnitzel    169 
Serveras med kapris, sardeller, ärter, 

citron, rödvinssås & stekt potatis  

Entrecotè                       185 
Serveras med grönsaker, pommes, 

persiljesmör och Dannys bearnaise 

Stekt Ryggbiff                     185 
Serveras med grönsaker, pommes och 

Dannys bearnaise 

Fläskfilé Tournedos        189 
Serveras med stekt potatis, grönsaker 

och rödvinssås          

Nobis noisette          139 
serveras med pommes och bearnaise 

Dannys Burger     159 
200g nötkött serveras i briochebröd 

med dressing, sallad, tomat, picklad 

rödlök, ost, pommes och chilimajo. 

Vegburgare       149 
serveras i briochebröd med dressing, 

sallad, tomat, picklad rödlök,pommes 

och chilimajo. 

Pasta med fläskfilè   139 
krämig sås och svamp 

Spättafilè med remoulade       139 
serveras med pommes  
Klassisk Ceasarsallad            139 
Kyckling, romansallad, bacon, 

krutonger, ost och dressing 

Grillad Haloumi                  149                         

med stekta grönsaker, stekt potatis 

och chilimajo 

Vegetariskbiff      149 
serveras med Dannys bearnaise och 

pommes 

 

Plankor  

Ryggbiffplanka           195 
Vår klassiska planka serveras med 180g mör ryggbiff, Dannys bearnaise, 

lökringar &  baconlindade haricotsverts  

Vitlöksplanka           205 
180g mör ryggbiff serveras med aioli , vitlökssmör,  

lökringar & baconlindade haricotsverts  

Black & Whiteplanka          220 
Oxfilé & fläskfilémedaljonger serveras med tryffelsås, Dannys bearnaise,  

lökringar & baconlindade haricotsverts  

Fläskfiléplanka           175 
serveras med Dannys bearnaise, lökringar &  baconlindade haricotsverts  

Rödtungaplanka                                                  205 
Ångad rödtnga serveras med grönsaker och hummersås 

Kycklingplanka                              165 
serveras med Dannys bearnaise, lökringar &  baconlindade haricotsverts  

Vegetariskplanka                                                                        160 
vegetariskbifff serveras med Dannys bearnaise och lökringar  

Barnmeny 

Hamburgare     75 
med dressing & pommes frites   

Köttbullar     75 
serveras med brunsås & lingon   

Nobis Fläskfilé    75 
Serveras med pommes och bearnaise 

Dessert 
Friterad Snickers        69 
serveras med vaniljglass och 

chokladsås  

ÄpplePaj                   69 
serveras med hemmagjord vaniljsås  

White chocolate Panna cotta     75 
serveras med bär  

Glassbomb                           65                            
vaniljglass serveras med chokladsås 

och maränger        

Har du en allergi?  

Fråga oss gärna om vad rätterna  

innehåller så hjälper vi dig hitta rätt  

 

Förrätter 
Vitlöksbröd 49 

med vårt hemgjorda vitlökssmör  

Onion rings 49 
Lökringar  med aioli  
Mozarella Sticks 55 
med chilimajo  
 

 

 

Sideorders 

Kryddsmör / Vitlökssmör         20 

Sås: Aioli/Bearnaise/Tryffelbearnaise/

Rödvinssås/Tryffelsås                20 

Pommes                              30 


