#BASTARDBuRGERS

VEGANSK STREETFOOD
BEYOND

BEYOND New York

LONDON

Våra egna dillpickles,
vegansk ost, veganmajonnäs, senap, ketchup
och gul lök.

En riktig gatuköksburgare.
Bifftomat, krispsallad,
vegansk ost, bastard
dressing och rödlök.

Bistroburgare med
vår egna tryffelmajonnäs,
picklad rödlök, krispsallad
och vegansk ost.

Burgare 109 kr

Burgare 109 kr

Burgare 109 kr

+ fries och läsk 159 kr

+ fries och läsk 159 kr

+ fries och läsk 159 kr

BEYOND
THE BASTARD

BEYOND
LOS ANGELES

BEYOND
TEXAS
Norrländsk cheeseburgare
på Bastardvis Jalapeñodressing, rödlök och
vegansk ost.

Karamelliserad lök, jalapeños, alspånsrökt tofu,
vegansk ost, bifftomat,
krispsallad och jalapeñooch agavesirapsdressing.

Burgare 109 kr

Burgare 109 kr

Burgare 109 kr

+ fries och läsk 159 kr

+ fries och läsk 159 kr

+ fries och läsk 159 kr

Bastard BBQ. Alspånsrökt
tofu, rödlök, krispsallad,
vegansk ost, bbqsås och
chipotledressing.

ANIMAL
STYLE
ly)
(FRIend

Månadens

VEGANSIGNATUR
Varje månad kör vi en
signaturburgare framtagen av Gustav Johansson
från Jävligt Gott.

Burgare 129 kr
+ fries och läsk 169 kr

Välj mellan beyondburgare med ketchup
eller 6 st vegonuggets.
Serveras med valfria fries
och en MER.

65 kr

DIPS & SIDES

Shack fries
35 / 40 kr
Sötpotatis fries
35 / 40 kr
Mixsallad
30 kr
Vegonuggets 6 bitar
45 kr
Animal style fries
55 / 75 kr
Bastards rotfruktschips
35 kr
med valfri dip

Bastard original
Bastard aioli
Tryffelmajo
Jalapeño/agavesirap
Chipotle

15 kr
15 kr
15 kr
15 kr
15 kr

Valfria fries toppade med
bastarddressing, finhackad
gul lök & jalapeños och
alspånsrökt tofu.
Liten

Stor

55 kr / 75 kr

Vår gröna meny är helt
plantbaserad och allt
tillagas separat. Kontakta
gärna personalen om du
har några frågor.

DESSERTS

SHAKES

&SODAS

75 kr
75 kr
75 kr
25 kr
35 kr
20 kr
45 kr
65 kr
35 kr

Strawberry Lime Shake
Oreo Shake
Blueberry Cheesecake Shake
Cola, Fanta, Trocadero
Pop Art Craft Soda
Lemmelkaffe
Hjortronfloat
Brownie med vispgrädde
Vegansk vaniljglass från
Lejonet och Björnen

a few of our VEGAN

BEVERAGES

How to be a Bastard
Little Bastard
Pabst Blue Ribbon
Lagunitas IPA
Sam Adams Boston Lager
Nanny State 0,5 %
Rött / vitt vin (375 ml)

75 kr
75 kr
49 kr
79 kr
72 kr
45 kr
149 kr

THE

BEYOND
BURGER

Alla våra burgare är baserade
på beyondburgaren som är
helt och hållet växtbaserad.
Källan till protein kommer i
huvudsak från ärtor och den
får sin röda färg från rödbetsjuice. Produkten är helt fri från
soja, gluten och GMO.

Vi måste tillsammans ta hand om
planeten. Bastard Burgers klimatkompenserar 110% via ett projekt som
heter Sri Balaji, ett kraftverk i Indien
som producerar förnyelsebar energi
och ersätter fossila bränslen.

ALLERGIER?
Säg till när du beställer så
hjälper vi dig.

