Food & Drinks

Robert De Niro
“I go to Paris, I go to London, I go to Rome, and I always say,
'There's no place like New York. It's the most exciting city in the world now.
That's the way it is. That's it.'”

Get the party started
APEROL SPRITZ 98:Aperol Aperitif, Prosecco, Soda
BELLINI 98:Peach Schnapps, Peach mix, Prosecco
GOLDEN GLAMOUR 98:Vanilla Liqueur, Passion fruit juice, Prosecco
MIMOSA BLOSSOM 98:Mango Flavored Vodka, Vanilla Liqueur, Orange juice, Prosecco

STARTERS

GARLIC BREAD 59:Gratinerat vitlöksbröd som serveras med Tzatziki.
FRIED MOZARELLA 79:Krispig mozzarella på utsidan, het och smarrig på insidan.
Nog om detta, serveras med salsa.

# KAREEM
ABDUL –JA
BBAR
“One man can
be a crucial in
gredient
on a team, but
one man cannot
make
a team.”

HELLO SWEDEN SKAGEN 89:Amerikansk mat i all ära men denna svenska klassiker kan
man bara inte missa! Räkröra på ett rostat bröd toppat
med löjrom. Serveras med en liten sallad.
JALAPEÑO POPPERS 79:Jalapeños fyllda med mild cheddarost. Panerade, friterade
och serverad med chilimajonnäs.
SUDDEN NACHOS 68:Nachochips med guacamole, salsa och ostsås.

Vid allergier vänligen
fråga oss om alternativ!

BUFFALO WINGS 99:New York State marinerade & friterade kycklingvingar,
serveras med selleri & blue cheese dip.
QUESADILLAS 94:- MED KYCKLING 109:Vetetortillas fyllda med pico de gallo, ost, serveras med
guacamole, salsa och gräddfil.
MANHATTAN ALLSTAR 109:Varför inte en förrätt där du får det bästa av det bästa?
Mozzarella sticks, jalapeno poppers och kycklingvingar
serveras med salsa, blue cheese och aioli.
NACHOS CARAMBA 89:Nachochips toppade med smältost och kryddig
pico de gallo med jalapeños. Serveras med salsa och
gräddfil.
HOT
VERY HOT

SALADS

CAESAR SALAD
Romansallad med vitlökskrutonger, parmesanost och
bacon. Serveras med vitlöksbröd.
Utan kyckling 109:- Med kyckling 129:GOAT CHEESE CHICKEN SALAD 139:Sallad med getost, grillad kyckling, selleri, lök, fetaost,
ljus citrus dressing med dijonsenap.
Serveras med vitlöksbröd.
MEDITERANEAN STEAK SALAD 145:En symfoni av grönsaker, blandat i en fetavinägrett och
toppad med grillad biff, körsbärstomater, gurka, paprika,
oliver, rödlök och slutligen fetaost.
Serveras med vitlöksbröd.

TEX/FAJITAS

SIZZLING FAJITA
Kyckling 189:- Biff 219:- Mixed 199:Marinerad kyckling alt. biff med grönsaker serverad på
en het rykande panna. Serveras med sallad, tortillas,
salsa,guacamole, gräddfil och riven ost.
FAJITA PITA 149:Ett pitabröd fylld med läckerheter som fajitakryddad
kyckling alt. biff, lök, paprika, mexikansk ostsås och
jalapeños. Serveras med criss cuts.
BURRITO 159:Vetetortilla med kryddig biff, paprika, ost och lök toppad
med jalapenos serveras med pommes, aioli och guacamole.

THE OUMPH!* MENU

FAVOURITES
*Oumph! är mat från växtriket. Gjord på soja.
Vill du ha hela din rätt helt växtbaserad så säg till!

CENTRAL PARK TOAST 139:En toast utöver det vanliga med oxfilé på rostat bröd med
sallad, tomat, lök och bearnaisesås som serveras med
pommes.
CLUB SANDWICH 145:En fräsch och trevlig tredubbel sandwich med kalkon,
skinka, bacon, tomat, sallad, ost, majonnäs, coleslow
och pommes.
FISH AND CHIPS 159:En riktig klassiker. Friterad fisk serveras med pommes,
tartarsås och Sarson’s malt vinäger.

PASTAS

CHICKEN ALFREDO 139:Krämig pasta med parmesanost, svartpeppar och vitlök
toppas med pico de gallo och ett sotat kycklingsbröst,
serveras med vitlöksbröd.
PEPPER BEEF PASTA 145:Kryddad biffpasta med vitlökssauterade champinjoner,
paprika, parmesanost och vitlöksbröd.
SEAFOOD PASTA 149:Havspasta med sås av hummer toppad med kräftsjärtar
och räkor samt kryddig ost.

NEW YORK CLASSIC BURGER 149:Ibland vill man bara ha en klassisk ostburgare. Då passar denna
burgare med smält ost, utmärkt hemlagad dressing, sallad,
tomat, lök och pommes.
Lakto-ovo-vegetarisk
HELLS KITCHEN BURGER 155:150g burgare toppad med ost, stekt ägg med chimmichurrisås serveras med pommes och coleslaw.
Lakto-ovo-vegetarisk
PULLED BURGER 155:Kryddig pulled Oumph! Med vitlöksdressing, sallad, tomat,
rödlök. Serveras med pommes.
MADISON GARDEN 199:Cajunmarinerade Oumph! Chunks med härlig green onion
dressad romansallad, serveras med pommes.
Lakto-Vegetarisk
CAESAR SALAD 129:Romansallad med Oumph! Chunks vitlökskrutonger,
parmesanost. Serveras med vitlöksbröd.
Lakto-vegetarisk
SIZZLING FAJITA 199:Marinerade Oumph! Chunks med grönsaker serverad på
en het rykande panna. Serveras med sallad, tortillas, salsa och
guacamole.
Vegan
PASTA ALFREDO 145:Krämig pasta med parmesanost, svartpeppar
och vitlök toppas med pico de gallo och Oumph! Strips, serveras
med vitlöksbröd.
Vegetariskt
PEPPER PASTA 149:Kryddad pasta med Oumph! Strips vitlökssauterade
champinjoner, paprika, parmesanost och grillat bröd.
Vegetariskt

*lakto-vegetarisk = innehåller mjölk
*ovo-vegetarisk = innehåller ägg
*vegan = ägg- och mjölkfritt

DRAFT BEERS
Norrlands Guld
Heineken
Melleruds Pilsner
Krusovice
Mariestad Ofiltrerad
Sitting Bulldog IPA
Sleepy Bulldog Pale Ale
Firestone Easy Jack IPA
Firestone DBA

50CL
62:64:64:64:64:66:66:66:66:-

60CL
72:74:74:74:-

190CL (PITCHER)
209:219:219:219:-

76:76:76:76:-

219:219:219:219:-

BOTTLED BEERS & CIDERS
CIDERS & RTD (READY TO DRINK)
Briska Päron
58:Briska Fläder
58:Briska Rosé
58:Briska Ananas Äpple
58:Strongbow
62:Bacardi Breezer Mango
64:Bacardi Breezer Strawberry 64:Bacardi Breezer Watermelon 64:-

33 CL
Wisby Pils
56:Mariestads Continental 4,2
48:Great White Bulldog Wheat IPA 58:Firestone Walker Pivo
56:Heineken
58:SOL
56:Birra Moretti
58:Coors Light
56:Tail Of The Whale Weat Ale 58:Cirrus Cloudy Lager
56:Wisby Stout
58:50 CL
Mariestads 64:Wisby Weisse 66:Paulaner Hefe.Weisse 66:-

SOFT DRINKS
Coca-Cola
Fanta
Sprite
Juice

NON ALCOHOLIC
40 CL
25:25:25:29:-

50 CL
29:29:29:35:-

Orange / Cranberry /Pineapple /Apple

Still Water (Bordsvatten)
Ice Tea
Loka (Naturell, Citron, Päron)
Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero
Red Bull

10:30:25:25:25:35:-

60 CL
35:35:35:40:-

170 CL
80:80:80:90:-

Grängesberg lättöl
Mariestad Alkoholfri
Easyrider Bulldog IPA 33cl

32:38:42:-

Briska Cider Päron
Briska Cider Fläder

39:39:-

Alkoholfri rött vin
Alkoholfri vitt vin

46:46:-

YOUR WISH - OUR MISSION
YOUR SATISFACTION - OUR GOAL

FOR DO
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GO

Alla våra hamburgare
är egengjorda på 100% nötfärs
och väger 200 gram.

NEW YORK GRILL

39kr

NEW YORK CLASSIC 145:Ibland vill man bara ha en klassisk ostburgare.
Då passar denna hamburgare med smält cheddarost
utmärkt hemlagad dressing, sallad, tomat, lök, ost
och pommes.

LEGENDS BACON & CHEESEBURGER 149:Denna hamburgaren behöver inte presenteras ytterligare.
Serveras med aioli, sallad, tomat, lök, ost, bacon och
pommes.
GIANTS JALAPEÑO BURGER 149:Krydda ditt besök! Vad sägs om en hamburgare med
jalapeños toppad med smält “Pepper Jack-Cheese”,
sallad samt chilimajonnäs och pommes.
BBQ PULLED PORK BURGER 159:Legends BBQ pulled pork serveras med bacon, ost och
pommes.
EMPIRE STATE BURGER 189:-

NY KNICKS PEPPER STEAK 249:200 gr oxfilé rullad i 3 sorters peppar tillsammans med
sauterade grönsaker, pepparsås, grillad majs och
potatisgratäng.
CLASSIC BBQ RIBS 175:Varför ändra ett vinnande koncept, här har du klassiska
ribs med vår egen BBQ sås. Hickoryrökta ribs
som serveras med coleslaw och pommes.
RIBS
DO
OR U

E
BL

ROCKY GRAZIANO 149:Hamburgare i Italian style med mozzarella, parmesan,
soltorkad tomat, pestodressing, ruccola och pommes.

HICKORY SMOKED BBQ CHICKEN 169:Vår berömda Yankee-style-kyckling, grillad och penslad
med vår autentiska Hickory BBQ-sås. Serveras med grillad
tomat, coleslaw och pommes.

GO F

BURGERS

99kr

HOT ´N SMOKEY RIBS 179:Ett lite starkare alternativ du sent ska glömma?
Heta och rökta ribs serveras med coleslaw och pommes.
MIXED GRILL DE LUXE 229:-/PERSON (MIN 4 PERS)
Det bästa från menyn samlat på en tallrik!!
Grillad kyckling, biff, ribs och kycklingvingar, tillsammans
med majskolv, nachos och grillade tomater, serveras med
pommes, salsa, bearnaisesås och kryddsmör.
NEW YORK STRIP 229:Kungen av biffar. En perfekt skuren biff med kappa för att
behålla den extra saftig. Penslad med Legend´s egna
kryddsmör och serveras med wookade grönsaker, grillad
majs, potatisgratäng och ditt val av sås.

You never know when you are going to eat next time.

CLASSIC RIBEYE 219:Unna dig en härlig bit entrecote, den mest marmorerade
och smakrika styckdetaljen. serveras med kryddsmör,
grillad tomat, tzatsiki alt. bearnaisesås och klyftpotatis.

TRIPPLE CHEESE BURGER 155:En ostdröm i burgarformat. Pepperjack, Mozarella och
smältcheddar toppar denna burgare som serveras med
lök, tomat och sallad.

SALMON DREAM 179:Grillad lax med BBQ krydda, serveras med en krämig aioli,
krispig sallad, citron samt klyftpotatis.

TRI-STATE BURGERS 189:Svårt att bestämma dig för vilken hamburgare du skall
välja, här får du tre av mindre modell samtidigt.
Serveras med criss cuts alt. sallad.
1. NEW YORK CLASSIC
Klassisk ostburgare med smält cheddarost.

SIDE ORDERS

2 x 200gr hamburgare med dubbel cheddarost, hemlagad
dressing och friterade lökringar, serveras med pommes
och coleslaw.

2. GIANTS JALAPEÑO BURGER
Hamburgare med smält ”Pepper Jack Cheese”
toppad med jalapeños, sallad samt chilimajonnäs.
3. LEGENDS BACON & CHEESEBURGER
Hamburgare med aioli, sallad, tomat, lök, ost och bacon.

HOT

SAUCES & BUTTERS
20:-/ST
• Aioli
• Hot Bearnaise
• Blue Cheese Dip
• Tzatsiki
• Guacamole
• Hamburger Dressing

Gäller endast vid beställning av varmrätt

VEGETABLES
20:-/ST
• Celery With Dip
• Corn On The Cob
• Side salad

VERY HOT

WE DO NOT RECOMMEND THAT STEAKS
ARE ORDERED WELL DONE!

Glutenfri

Vegetarisk

“Alla hamburgare kan
beställas med glutenfritt bröd.”

alternativ kan väljas

DESSERTS

CHOCOLATEMOUSSECAKE

69:-

WILD STRAWBERRYCHEESECAKE

65:-

CHOCOLATE FONDANT

89:-

FUDGE PECAN CAKE

79:-

CHEESECAKE

79:-

GREEN APPLE ICECREAM
WITH CALVADOS

89:-

En klassisk mörk chokladmoussetårta.

En cheesecake med dubbla sockerkaksbottnar.
Täckt med smultron och röda vinbär.

Denna krämiga chokladfondant bakas i ugn vid beställning.
Serveras med vaniljglass.
En mörk chokladfudgetårta med pecannötter och kolasås.
Vit choklad Cheesecake dekorerad med riven vit choklad.

Grön äppleglass med calvados. Serveras i portionsglas.

OLD SCHOOL ICE CREAM
Gammaldags vanilj, choklad samt jordgubbsglass.
Serveras med chokladsås.

59:-

Prova gärna vårt fantastiskt goda dessertvin
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE
39:-/GLAS 8 CL

MINI-DESSERTS

SKOGSBÄR & FÄRSKOST
35:Krämig färskost och skogsbärsgelé med hela blåbär.
KOKOSMOUSSE & MANGO
Kokosmousse och mangocoulis.

COFFEE & TEA

35:-

HALLON, VALNÖT & FÄRSKOST
35:Krämig färskost, halloncoulis och honungsrostade valnötter.
VIT & MÖRK CHOKLADGANACHE
35:Vit och mörk chokladmousse, mörk chokladganache
och honungsrostad mandel.
MASCARPONE & INGEFÄRSCRUMB 35:Krämig mascarpone och crumbs med smak av ingefära,
kanel, kardemumma och kryddnejlika.

Coffee
Latte
Latte Macciato
Cappuccino
Espresso
Dubbel Espresso
Tea

22:28:30:28:24:30:20:-

