
MENU



SHRIMP COCKTAIL / 98 :-
Räkcocktail med sallad, gröna ärtor, sparris, ägg, tomater 
och räkor. Serveras med surdegsbröd och chipotle-aioli.

HOT WINGS Spicy / 119:-
Kycklingvingar (8 st) kokta i het tigersås.  
Serveras med selleristavar och blue cheese dip.

NACHOS / 86:-
Våra egna nachos med salsa och guacamole.

GARLIC BREAD / XX:-
Grillat vitlöksbröd med aioli.

MARGARITHA / 109:-
Tunt utbakat bröd med tomatsås och riven ost. 
Toppas med färska tomater.

CHILI CHEESE / 139:-
Tunt utbakat bröd med tomatsås och riven ost. 
Toppas med färska tomater, högrevschili, ostsås och jalapenos.

TIGER SAUSAGE & PEPPER / 149:-
Tunt utbakat bröd som bakas med tomatsås och riven ost.
Toppas med Stars egna tigerkorv, paprika och ruccolasallad.

TENDERLOIN & TOMATOES / 149:- 
Tunt utbakat bröd med tomatsås och riven ost. 
Toppas med grillad oxfilé, färska tomater, basilika, rödlök, oliver och bearnaisesås.

Flatbread pizza
Alla flatbreads serveras på ekplanka och med coleslaw

The Chef’s 
favourite!

NACHO SUPREME / 189:-
Nachos för flera med vår egengjorda högrevschili som  
gratineras med ostsås och toppas med salsa, gräddfil  
och guacamole.

KING SIZE WINGS Spicy / 199:-
Rejält med kycklingvingar (16 st) kokta i het tigersås.  
Serveras med selleristavar och blue cheese dip.

FRITAS BOX / 179:-
Friterade lökringar (4 st), friterad mozzarellaost (4 st) och 
jalapeños fyllda med cheddarost (4 st). Serveras med 
nachos, salsa och guacamole.

Small Courses



BBQ RIBS / 189:- 
Grillade kamben glaserade med BBQ-sås.

CHIPOTLE BBQ RIBS Spicy / 189:-
Grillade kamben glaserade med het chipotlesås.

HONEY BBQ RIBS / 189:-
Grillade kamben glaserade med Texas honey BBQ-sås.

RIBS COMBO / 199:-
Perfekt om du har svårt att välja – här får du en  
bit av varje smak.

Välj tillbehör: 
Pommes frites, klyft-
potatis, bakad potatis, 
varm bulgursallad eller 
liten caesarsallad.

Alla våra kamben serveras med 
coleslaw, pickles och pommes frites.

XL RIBEYE STEAK  
/ ?:-
350g grillad entrecote. 

RIBEYE STEAK / ?:-
220g grillad entrecote. 

TENDERLOIN  
STEAK / ?:-
220g grillad pepparrullad  
tournedos med pepparsås.*

SIRLOIN STEAK / ?:-
220g grillad ryggbiff. 
 
SMALL SIRLOIN  
STEAK / ???:-
160g grillad ryggbiff.  
 
GRILLED CHICKEN  
/ ?:-
Grillad kycklingfilé.

ADD GARLIC BREAD 
/ 25:-
Grillat vitlöksbröd med aioli. 
 

 

Steaks

Ribs

Välj en stek.
Alla grillrätter serveras  
med grillad majs, tomat, 
wook av säsongens  
grönsaker, bearnaise,  
och kryddsmör.

Stars i  
egna köket!
Brukar du längta  
efter våra goda  
såser vid köksbordet?  
Köp med en flaska hem!
BBQ-sås, XX:-
Ketchup, XX:-
Texas honey BBQ-sås, XX:-
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* serveras ej med kryddsmör och bearnaise



Alla burgare serveras med krispig sallad, tomat, 
lök, coleslaw, pickles och pommes frites.

Alla Angusburgare går att byta till vegetarisk burgare, 
alternativt kycklingfilé.

BURGERS

ORIGINAL CHEESE & BBQ BURGER / 156:-
225g grillad burgare med BBQ-sås, smält ost och dressing.

BUFFALO HOT TIGER BURGER Spicy / 169:-
225g grillad burgare med tigersås, jalapeños  

och smält ost. Serveras med blue cheese dressing.

THE PONCHO BURGER / 169:-
225g grillad burgare med Stars and Stripes  

tigerkorv, smält ost och salsa.

CRISPY ONION BURGER / 179:-
225g grillad burgare med friterade lökringar, 

bacon, jalapeños och ostsås.

ADD ONION RINGS OR BACON 15:- 
Friterade lökringar eller bacon.

MAKE IT DOUBLE BURGER 49:-
Gör din burgare dubbelt så stor.

Vi på Stars and Stripes jobbar med bra kvalité på det kött vi serverar. 
Vi väljer endast uppfödare och gårdar där vi vet att djuren mår bra.

VÅR STÄMPEL GARANTERAR DIG KÖTT AV HÖGSTA KVALITÉ.



FISH
GRILLED SALMON / 229:-
Grillad fjordlax med stekt mandelpotatis, 
rökt sidfläsk, sockerärtor och rödlök.  
Serveras med chilihollandaise och  
grillad tomat.

FISH N CHIPS / 156:-
Panerad, friterad fiskfilé med tartarsås  
och pommes frites.

BILLY THE KID BURGER / 69:-
90g grillad nötburgare med bröd och pommes frites. 
Serveras med klassiska tillbehör vid sidan.

PASTA BOLOGNESE / 69:-
Omtyckt klassiker med köttfärs, parmesanost  
och tomatsås.

GRILLED CHICKEN / 98:-
Grillad kyckling med bearnaisesås och pommes frites.

PANCAKES / 69:-
Pannkakor med grädde och sylt.

KIDS HOTDOG / 69:-
Grillad korv i bröd serveras med pommes frites  
och en liten sallad.

ROOKIES BBQ RIBS / 98:-
En halv rad med våra glaserade revben.  
Serveras med pommes frites och en liten grönsallad.

CAESAR SALAD 169 / :-
Klassiker med romansallad, med rökt  
sidfläsk, caesardressing, vitlökskrutonger,  
riven italiensk hårdost och grillat vitlöks-
bröd. Du väljer med eller utan kyckling  
alternativt räkor.  
 
MAGIC PASTA ALFREDO / 179 :-
Pasta med krämig alfredosås, pico de gallo  
och cajunkryddat kycklingbröst. Serveras 
med vitlöksbröd och färsk persilja.
 

Sandwich,  
salad  
and pasta

Mer Stars!
På Facebook, i vår app  
för smartphones samt  
på starsnstripes.se kan  
du se vilka matcher vi  
sänder, få tips om dagens 
lunch, boka bord m.m. 
Häng gärna med oss där!

CLUB SANDWICH / 159 :-
Toast med grillad kyckling, sallad,  
bacon, tomat, lökringar och chipotle-aioli.
Serveras med pommes frites, pickles  
och coleslaw.

Denna meny gäller barn upp till tolv år.



STRAWBERRY SUNDAE / ?:- 
Vaniljglass, jordgubbssås och färska  
bär med grädde.

AMERICAN CHOCOLATE 
BROWNIE / ?:- 
En brownie som toppas med choklad- 
sås, grädde och valnötter.

CLASSIC CRÈME BRÛLÉE / ?:- 
Len vaniljkräm med knäckigt täcke  
av karamelliserat socker. En perfekt 
avslutning på en god middag.

KAFFE ELLER TE / 26:-

HET CHOKLAD / 30:-

ESPRESSO / 30:- 

DUBBEL ESPRESSO / 36:-

KAFFE LATTE / 30:-

CAPPUCCINO / 30:-

KAFFE MACCHIATO / 30:-

ISLATTE / 36:-

ICE CREAM DRINKS
4 cl ?:-

DEATH BY CHOCOLATE
Captain Morgan, Frangelico, Baileys,  
vaniljglass & chokladsås.

VANILLA LIQORICE
Luxardo Sambuca, salmiaksyrup  
& vaniljglass. 

SNICKERS MILKSHAKE
Captain Morgan, jordnötter, kolasås,  
vaniljglass & chokladsås.

TOBLERONE MILKSHAKE
Captain Morgan, Baileys, toblerone,  
vaniljglass & chokladsås.

BANANA SPLIT
Captain Morgan, banan, Baileys,  
vaniljglass & chokladsås.

FROZEN CAPPUCCINO
Baileys, Frangelico, espresso, vaniljglass.

COFFEE DRINKS 
4 cl ?:-

STARS COFFEE 
Wild Turkey Bourbon Whiskey,  
Likör43, kaffe, socker & grädde.

STRIPES COFFEE
Drambuie, Butterscotch likör, kaffe & grädde.

HOT CHOKOLEY’S
Varm choklad, Baileys & grädde.

KAFFE CARLSSON
Baileys, Cointreau, kaffe & grädde.

ROMERSKA BÅGAR
Kahlua, Cointreau & kaffe.

ITALIAN COFFEE
Licor 43, kaffe & vaniljglass.

IRISH COFFEE
Tullamore Dew, farinsocker, kaffe & grädde.

DESSERT 

Coffee  

warm and cold drinks


