BURGERS & Sliders
The Mugwort. 		
135.Tryffelmayo, sallad, jalapeños, kött, ost, bacon, saltgurka, lök, BBQ sås
Mrs Mugwort 			
140.Aioli coleslaw, söt krispig gurka, kött, ost, bacon, karamelliserad lök, Whiskey BBQ sås
The Tourist 			135.Babyspenat, rostad lök, kött, ost, ädelostkräm
Cheezus 			
69.Senap, peppchup, kött, ost & rostad lök
Jawbreaker			155.BBQ sås, Mac&Cheese, lök, dubbelt kött, ost, bacon!
BUFU (Stark som satan)
140.- (Varning, sinnerssjukt stark!)
Mugwort’s Devils Sauce, sallad, kött, jalapeno ost, bacon & hot bbq sås
Phat Cat			155.Klassisk burgaredressing, sallad, kött, ost, rostad lök, kött ost rostad lök och äcklig tomat.
Toppad med Phat Cat dressing som vi gör själva inne i kontainern.
Fake Burger (vegeterian) 135.Tryffelmayo, sallad, hittepåkött, ost, lök, jalapeños, saltgurka och bbq sås
Bills tripple cheeseburger 140.Senap, trippel ost, trippel kött, stingsenap, ketchup, lök
Slisket 				
135.- standard / 155.- trippel / 175.- kvadrupel
Inget tjafs, bröd, bbq sås, lök, kött, ost, bacon, kött ost bacon rakt av!
Grease Monkey		
155.- standard / 175.- trippel / 195.- kvadrupel
Mac&Cheese, BBQ sauce, kött, ost, bacon, rostad lök, pommes, toppad med dressing.
Cyprus 			140.Shiracha mayo, sallad, halloumi, lönnsirap, stekt lök, saltgurka.
Lame Burger for lame kids 45.Bröd, ketchup, kött. Punkt. Ost = tillval
Porky slider 			
119.Coleslaw, Pulled pork, jalapeños, picklad lök & bbq sås.
Austin midnight 		
229.Mixad syrad sallad, Brisket, picklad läk, BBQ sås
Unicorns Breakfast 		
169.Coleslaw, Pulled pork, Mac&Cheese, picklad lök, bbq sås och lycklighetens regnbågssås.
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Allt vårt kött till våra burgare kommer från Lammet & Bonden som har sina djur i
l i m odis!
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Gråbo, Sjövik och runt om i området. Vi köper även in djur från Blekinge, från
tav åse g
s
Måketorps slakteri som bla. gör våra specialdesignade frysta puckar som vi
p
ta
använder vid event och när vi är på festivaler! Vi vägrar halvfabrikat!
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Sideorders & Extras
Disco Fries. 			
49.Pommes, lime mayo, ost & Studio54 feeling

Extra tillbehör till Burgare & Mackor

Cheese fries. 			
49.Cheddarost, toppad med jalapeños och rostad lök
Parmesan fries. 			
49.Precis som det låter, pommes med parmesan ost över
som vi blåser av med blåslampan.
Sweet Potato Fries. 		
35.Sötpotatispommes, enkelt, gott och sprött
Vanliga jävla pommes. 		
35.Helt vanliga jävla pommes, precis som det låter
Coleslaw 			25.Picklad lök 			

15.-

Sallad 			
5kr
Mayo			
5kr
Pickles 			
5kr
Tomat 			10kr
BBQ sås 		
5kr
Lök 			
5kr
Ost			10kr
Bacon			15 kr
Dippsåser
Tryffel Mayo		
15kr
Bea			15kr
BBQ sås			15kr
PeppChup		
15 kr

Pickles. 			19.Olika picklade grönsaker
Halloumi sticks 			
Friterade halloumi pinnar

75.-

Mac&Cheese 			45.Cheddarost, makaroner, salt, lite kryddor och mer ost
PitBeans 			35.Husets bakade vita bönor med leftovers av BBQ kött

Deserts
Sweets
Mrs Mugwort´s Brownie			

65kr

Mr Shoemakers burning Brulé		

95kr

Coke Float				65kr

Be Social!

Fluffy Unicorn Coke Float			

89kr

Kladdkaka med grädde			

69kr

Gilla oss på Facebook och se hur räknaren vid disken
live uppdaterar med just Din like! Tagga oss på Instagram också!
@MugwortBBQ #MugwortBBQ

BBQ Menu
Du börjar med att beställa en grund plate, välj bland två olika nedan.
Big ass Plate
159 kr
Inkluderar pommes, coleslaw, pickles, picklad lök, bbq sås,
bröd och vad schackets kök har att erbjuda. Denna är lagom
till två personer eller någon som är jätte jätte hungrig.
Standard Plate
70 kr
Coleslaw, pickles, bröd & bbq sås
Denna är lagom för en person.

		
		

Där efter beställer
du köttet du vill ha.
Dog of the Day 30.Dagens korv, rökt i smoker

Beef

PORK

ShortRib Standard 		
Revben från nötkreatur.

Porkbelly 		
75.Långbakad & rökt fläsksida

ShortRib Dino Style
265.XXL Revben från nötkreatur.

Ribs of the Day
130.- / rack
Mugworts Bronze Ribs

Brisket 			220.Oxbringa som körts 14-18/h i smokern

Pulled pork 		
80.Riktig Pulled Pork, som gått i smokern
8-12 timmar.

Pulled beef 			
120.Högrev / chuck av bästa sort som körts i
smokern i 15/h - eller mer.

Slized pork 		
75.Långbakad svinnacke i skivor

140.-

Table Breaker
Den våta drömmen för alla hungriga BBQ Lovers!
Det är som det låter, en stor bricka, med gött kött!
Lagom till ca 8-10 personer!
2500 kr

Drinks & Liquors
Alkoholfria alternativ

Grogg & Drinkar

Fritz Läsk				25kr
Lemon, Kola, Kaffe Caramell Kola, Melon & Körsbär
Festis					15kr
Till kidsen, eller vuxna starka män

Kapten & Cola (4 cl)		

92kr

Capten Coke Floater (4 cl)

125kr

Beckland Orchard Soft Drink		
Cream Soda eller Ginger

Jack & Coke (4 cl)		
95kr
En fyra Jack, sen cola och is kan du glömma.

35kr

Gin & Tonic (4 cl)		
Fråga gärna om dagens Tonic

Mariestads Alkoholfria			29kr
Sommersby Cider			29kr
Lushcom Tonic				49kr

Liquors

				
Baileys				19kr / cl
Jack Daniels			
20kr / cl
Mackmyra 			
30kr / cl
Caolila				34kr / cl
Capten Morgan			
30kr / cl
Henriks Gin
Saphire Gin

Beer
Singah 5,0% 33cl			
50kr
Corona 3,2% 33cl			
35kr
Mariestad 50cl				70kr
Eriksberg 50cl				65kr
Mugwort Shack Delight 2,1% 		
45kr
Vår egen Session Ipa vi bryggt
Bärs på flaska (50 cl)			
65kr

Cider
Briska Cider			60kr
Hallon & Vinbär eller Päron

Wine

					Glas
Shackets röda på glas			
74kr
Shackets vita på glas			
68kr
Tommasini				92kr

95kr

Flaska
239kr
229kr
325 kr

Catering till företaget eller festen?
Skicka oss en fråga så ordnar vi det.
On Location Grill, BBQ till företag & privata fester

