
Varför inte börja med ett glas Cava eller Prosecco… 
 

Förrätter 

Vitlöksbröd med tzatziki(Ä,N)     55 kr 

Vitlöksmarinerade blandade grekiska oliver (G,L,N,Ä)   45 kr 

Vitlöks och lime räkor på salladsblad(G,L,N,Ä)    55 kr                                                                

Friterad haloumi, sallad och pinjenötter(G,Ä)    69 kr 

Pommes med dipp (G,N)      58 kr 

Sötpotatis med dipp (G,N)      65 kr 

Friterade Lökringar(L,N) eller Chili cheese(N) eller Mozzarella sticks(N)  (5 st)  56 kr                                                                               

Friterade Kalamariringar med tzatziki 5st(N)                                                    69 kr       

Varmrätter 

Lammytterfilé (G,N,Ä)      235 kr   
Serveras med smörstekta sockerärter, chevré gratinerad klyftpotatis och rosmarinsky 

Oxfilé (L,G,N,Ä)      235 kr 
Serveras med klyftpotatis, cocktailtomat och whiskeysås 
 

Söderkrogens fläskfilé Plankstek (G,L,N)                           199 kr               

Saftig fläskfilé, serveras med duchesse potatis, baconlindad grön sparris, 

grillad tomat och bearnaisesås 

Söderkrogens Laxfilé Plankstek (G,L,N)     229 kr 
Serveras med duchesse potatis, baconlindad grön sparris, 
grillad tomat och aioli 

Souvlaki på fläskfilé (G,N,Ä)       229 kr  

Serveras med oreganokryddad klyftpotatis, grönsaksspett och tzatziki    

Halloumisouvlaki (G,N,Ä)      229 kr 
Serveras med oreganokryddad klyftpotatis, grönsaksspett och tzatziki 

 

Söderkrogens burgare      169 kr 

150 gr högrevsburgare serveras med briochebröd, romansallad, tomat, inlagd gurka, stekt lök, cheddarost, 

baconmajonnäs och pommes 

BBQ  burgare      169 kr  
150 gr högrevsburgare serveras med briochebröd, romansallad, tomat, inlagd gurka, rostad lök, 
cheddarost, BBQ-sås och pommes 

Kökmästarens special burgare     189 kr 

150 gr högrevsburgare serveras med briochebröd, romansallad, tomat, inlagd gurka, rödlöksringar, getost, 

aioli och sötpotatispommes 

Halloumiburgare       189 kr 

Serveras med briochebröd, sallad, tomat, inlagd gurka, stekt lök,   

aioli och sötpotatispommes 

Ä=Äggfri, G=Glutenfri, L=Laktosfri, N=Nötfri 



Barnmeny 

Chicken Nuggets(L,N)       85 kr 
Serveras med pommes och ketchup 

Fläskfilé (G,L,N)      109 kr 
Serveras med cocktailtomat, aioli och pommes 

Hamburgare 90gr        97 kr 
Serveras med bröd, sallad, tomat, ketchup och pommes 

 

Side order 

Sallad istället för pommes      + 25 kr 
Sötpotatis pommes      + 25 kr 
Bearnaisesås, aioli, baconmajonnäs, BBQsås, kebabsås, tzatziki    +15 kr 

 

Dessert 

Chokladfondant med vaniljglass och hallon      79 kr 
 

Glass Surprise (G)      59 kr 
2 kulor glass 
 

 

Ä=Äggfri, G=Glutenfri, L=Laktosfri, N=Nötfri 

 

Kaffe       28:- 

Cappuccino       38:- 

Espresso       32:- 

Irish Coffee       4cl/6cl 99:-/125:- 
Tullamore, farinsocker, kaffe, grädde 

Spanish Coffee     4cl/6cl 99:-/125:- 
Likör43, nybryggt kaffe, grädde 

Kaffeshake      4cl/6cl 99:-/125:- 
Whiskey eller Baileys, espresso, glass,  
chokladsås, grädde 


