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KVÄLLSERBJUDANDEN
Förrätt, huvudrätt & dessert
Favoritsnacks 6 st.

Välj mellan ostinbakade jalapeños, mozzarellasticks, lökringar, hotwings & crispy hotwings

Klassisk burgare

200 g nötfärsbiff i briochebröd med bacon, cheddar,
majonnäs, Bbq-sås, sallad, tomat & syltad rödlök.
Uppgradera till XL 400 g eller
till en Wagyu biff +30:-

Queens Delight

MENY

Spröd våffla med mjukglass & chokladsås,
toppas med hackade hasselnötter

249:Räkcocktail

Serveras på en bädd av isbergssallad med
skaldjursdressing, toppas med dill & citron.
Serveras med bröd

Rump Steak

170 g med valfri potatis & sås.
Uppgradera till 230 g Rump Steak +20:-

Queens Delight

Spröd våffla med mjukglass & chokladsås,
toppas med hackade hasselnötter

DESSERTER
Kaffe och mums 39:-

Kaffe & ekologisk brownie

Belgisk Chokladkaka 59:-

Med kärna av varm choklad, serveras
med mjukglass & toppas med
hackade hasselnötter

Queens Delight 59:-

Spröd våffla med mjukglass &
chokladsås, toppas med hackade
hasselnötter

279:-

Bli medlem i Club Jensens och ta del av alla fördelar
med att vara stamgäst hos Jensens Bøfhus.

Toast Skagen

Som medlem får du alltid 10 % i poängrabatt på din
nota & massor av bra erbjudanden.

New York Style Cheesecake 59:-

Serveras med skogsbärskompott

Säsongens dessert 59:-

Fråga din värd/värdinna om
säsongens dessert

Ta själv mjukglass 59:-

Massor av toppingar att välja mellan
Ät så mycket du orkar

Irish Coffee

Med Tullamore Dew
2 cl 59:- 4 cl 89:Alkoholfritt alternativ finns 25:-

Skagenröra serveras på toastbröd,
toppas med löjrom, dill & citron

Gå med på clubjensens.se eller i restaurangen.

Ribeye

300 g med valfri potatis & sås

Belgisk Chokladkaka

Med kärna av varm choklad,
serveras med mjukglass & toppas med
hackade hasselnötter

349:Alla viktangivelser avser köttets vikt i färskt tillstånd. Med reservation för tryckfel,
prisändringar, uteblivna leveranser & utsålda produkter.
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BIFFAR

Inkl. valfri potatis & sås efter behag.
Alla biffar serveras med timjansalt om
inte annat önskas

Rump Steak 179:-

SIDORÄTTER
Varm krämig spenat 29:Smörbakad majskolv 29:Beer Battered lökringar 29:-

170 g biff helt utan fettkant
Vi rekommenderar en skål sallad till biffen

Rump Steak 199:-

JENSENS
FAVORIT

230 g biff helt utan fettkant
Vi rekommenderar en skål sallad till biffen

SNACKS

Ribeye 269:-

300 g med fin fettmarmorering som ger biffen en
kraftfull smak & saftighet

Favoritsnacks

Välj mellan ostinbakade
jalapeños, mozzarellasticks,
lökringar, hotwings & crispy
hotwings. Serveras med Bbq-sås
& vitlöksdip
6 st. 55:- / 12 st. 99:-

JENSENS
FAVORIT

Vi rekommenderar den smörbakade
majskolven till

Strip Steak 279:-

300 g med fettkant som ger biffen mycket
smak & bidrar till att biffen blir saftig
Vi rekommenderar ett glas Ebony Vale till
Alkoholfri

Nachos 69:-

Serveras med guacamole, salsa
& crème fraiche. Toppas
med riven cheddarost &
jalapeños

Oxfilé 239:-

190 g mager köttbit utan fettmarmorering
med en mycket fin mild & rund smak
Vi rekommenderar den varma krämiga
spenaten till

Nachos med kyckling 99:-

Serveras med guacamole, salsa
& crème fraiche. Toppas med
riven cheddarost, jalapeños &
kyckling

Oxfilé 279:-

250 g mager köttbit utan fettmarmorering
med en mycket fin mild & rund smak
Vi rekommenderar ett glas Ebony Vale till
Alkoholfri

Grillad, nordisk laxfilé 179:-

180 g laxfilé serveras med dragonsmör
Extra laxfilé +40:Vi rekommenderar den varma krämiga
spenaten till

Förrätter
Räkcocktail 79:-

Serveras på en bädd av isbergssallad med skaldjursdressing, toppas
med dill & citron. Serveras med bröd

Toast Skagen 79 :-

Skagenröra serveras på
toastbröd, toppas med löjrom,
dill & citron

Vitlöksbröd 35:Vitlöksbröd med ost 39:Bröd med smör eller olivolja 15:-

JENSENS
FAVORIT
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KÖTT & SALLAD
Rump Steak & salladsbar 199:-

170 g biff inkl. ta själv salladsbar
230 g biff +20:-

Grillad, nordisk laxfilé &
salladsbar 199:-

180 g laxfilé serveras med dra
gonsmör inkl. ta själv salladsbar

VALFRITT
TILLBEHÖR
Potatis

Tjocka fries
Sötpotatis fries			
Råstekt potatis (friterade)
Potatisgratäng med rotfrukter
Bakpotatis med valfritt smör eller
crème fraiche med gräslök

Inkl. valfri potatis & sås efter behag

Klassisk 169:-

JENSENS
200 g nötfärsbiff i briochebröd FAVORIT
med bacon, cheddar, majonnäs,
Bbq-sås, sallad, tomat & syltad rödlök
XL 400 g 199:Uppgradera till en Wagyu biff 199:-

Herregård 169:-

Favoritsås, Whiskysås, Pepparsås,
Bearnaisesås, Persiljesmör,
Vitlökssmör eller Dragonsmör

200 g nötfärsbiff i briochebröd med
bacon, majonnäs, sallad, tomat, syltad
rödlök & Jensens bearnaisesås
XL 400 g 199:Uppgradera till en Wagyu biff 199:-

Kalla såser

Gastro 179:-

Sås/Smör

Chipotlemajonnäs, Aioli, Majonnäs,
Tryffelmajonnäs, Ketchup, Remouladsås,
Salsa, Guacamole, Crème fraiche med
gräslök eller Bbq-sås

Kyckling & salladsbar 179:-

1 st. kycklingbröst med krispigt
skinn inkl. ta själv salladsbar
Extra kycklingfilé +20:-

BURGARE

BBQ & KYCKLING

Inkl. valfri potatis & sås efter behag

Spareribs 169:-

400 g Bbq-marinerade revben,
serveras med coleslaw

Farmer’s Choice 129:-

170 g Bbq-marinerad fläskfilé

Farmer’s Choice 159:-

230 g Bbq-marinerad fläskfilé

Grillad kycklingfilé 139:-

1 st. grillad kycklingfilé med
krispigt skinn
Extra kycklingfilé +20:-

Vi rekommenderar smörbakad majskolv
till kycklingen

ALL YOU CAN EAT
SPARERIBS

Bbq-marinerade revben, serveras
med coleslaw, valfri potatis & sås
efter behag 229:-

200 g nötfärsbiff i briochebröd med
cheddar, tryffelmajonnäs, bacon, sallad,
syltad fänkål & kryddad svamp
XL 400 g 209:Uppgradera till en Wagyu biff 209:-

Kycklingburgare 169:-

Grillat kycklingbröst i briochebröd med
bacon, cheddar, majonnäs, Bbq-sås, sallad,
tomat & syltad rödlök

Halloumiburgare 169:-

Halloumi i briochebröd med salsa,
jalapeños, majonnäs & rödlök

Falafelburgare 169:-

Falafelbiff i briochebröd med tahini, pico de
gallo, sallad, rödkål & citron

Vi rekommenderar Beer Battered lökringar
till din burgare

Australian Darling Downs Wagyu

Wagyu syftar på de speciella nötkreaturen som
genetiskt har en hög grad av fettmarmorering
i köttet. Detta ger köttet en helt unik smak &
nötkött av hög kvalité

SALLADSBAR

1 skål sallad 29:Tillbehör till en huvudrätt 49:- efter behag
Som huvudrätt 99:- efter behag

