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Välkommen till Göteborgs stolthet!

Bilden ovan föreställer Andra Långgatan på slutet av 1800-talet.

M

an kan säga att vi har våra rötter
i haga då vi började med en av de
första baguett och sallandsbarer, Ten 2
Ten på Husargatan.
Under 13 år matade vi studenter, grannar,
företag med färska mackor och legendariska kanelbullar. På jakt efter något nytt
så var vårt första restaurang äventyr
en turkisk/persisk restaurang bredvid
handelshögskolan vid namn Restaurang
Bazar. En fantastisk mysig restaurang
där stämningen aldrig någonsin var dålig,
där gästerna formade oss till de krögarna

vi blivit idag och maten fortfarande satt
sina spår i gästerna.
Efter fyra år så startade vi vårt hjärta
muchacho som var en tapas restaurang
med en orientalisk touch. En så otroligt
levande miljö med mattor på väggarna,
latinamerikans musik och tillgång till
sangria hela året.
Nu har vi kommit till vårt ultimata
äventyr i livet. Göteburgare. Där allt
handlar om upplevelse och äta gott. Där
du kan äta dina nära och kära i form av

en burgare vid namn ”Glenn” eller stödja
din stadsdel med att välja en ”Haga”. Det
känns som vi äntligen hittat rätt och
detta är något som vi vill dela med er och
håller tummarna på att ni håller med..
Vi har en familjerestaurang och älskar
det vi gör vilket för oss är det viktigaste.
Vi strävar att vara så mycket mer än att
vara ”bara en restaurang”. vi vill skapa
minnen med er.
Främlingar blir till goda vänner, kollegor
till familj och vi hade aldrig velat leva
våra liv på något annat sätt.

Följ oss gärna...
@Göteburgare Andralång

@goteburgaregbg

Du hittar massor av gött käk på nästa sida >>

GÖTEBURGARE POSTEN

Sida 2

Lördagen den 20april 1889

Lokala nyheter
Styrsö, ostiga chilicheese.
Pris: 34kr
Vrångö, stekt halloumi med

kvittenmarmelad/fikonmarmelad och honung. Pris: 55kr
Donsö, baconlindade dadlar
(En absolut favorit). Pris: 55kr

Asperö, Lökringar

Björkö,

Fotö, goa mozzarella
sticks. Pris: 34kr

pommes eller klyftpotatis med
vitlöksaioli. Pris: 28kr

Brännö, sötpotatis-pommes
med mangochutney. Pris: 35kr

Kössö, Kycklingvingar med
salsa. Pris: 34kr

Hönö, friterade potatis chips med
aioli. Pris: 29kr

Öckerö, (vegetarisk) nachos med
cheddar/mozzarella ost. Pris: 65kr

med barbequesås. Pris: 35kr

Sportbilaga (sallader)
Makrillarna, en fantastisk räkmacka (med handskalade räkor)
som ska få er att vallfärda till Göteburgare. Pris: 180kr

Änglarna, Hallumi, oliver, soltorkade tomater, färska
grönsaker, olivolja..dressing. Pris: 95kr

Goa gubbar

Kyckling, bacon, parmmesan, krautenger,
sallad, rödlök, med caesar dressing. Pris: 95kr

Fika (desserter)
Paddans Milkshake, välja
mellan vanilj, choklad eller
mixade bär. Pris: 55kr
Gamla Ullevi, Gam-

maldags vaniljglass med
chokladsås. Kan serve-

= Personalens favorit

ras med sorbet. Pris: 35kr

Nya Ullevi, Kladdkaka
med vaniljglass, choklad-

sås och grädde. Pris: 55kr

Sjunkande Paddans
Milkshake, välj valfri spritsort
för att smaksätta din
Milkshake. Pris: 4cl - 155kr
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MA(vTårBa bIurLgaAre)GA

V

åra burgare består av 100% gött nötkött. Köttet är 70%
högrevs och 30% bringa för att uppnå maximal smakupplevelse. Här är burgarna alltid hemmagjorda och kan därför variera
något i grammen. Alla burgare går att få vegetariska/eventuellt vegan.
Alla burgare ca 150gr inkl. pommes 110kr. Ca 200g inkl. pommes 135kr (sötpotatis pommes 20kr extra).

Haga
, en burgare med smält
cheddar, ugnsbakade tomater, kara-

melliserad rödlök, gurka, sallad samt
en fantastiskt god mango chutney
dressing.

HISINGEN
,
kycklingburgare,

bacon, cheddarost,
sallad, tomat, gurka,
rödlök, vitlöksaioli.

Vasastan,

är en smaskig burgare
innehållande fetaost, avokado, jalapenos, mangochutney kräm, tomat, gurka, rödlök och sallad.

MÅNADENS NYBURGARE,

Avenyn
, är en maffig och
välfylld burgare med bacon, stekt ägg i

fråga oss vad som erbjuds
denna månad.

paprikaring, cheddarost, hamburgaredressing, karamelliserad rödlök.

ÖRGRYTE, en unik
burgare som består
av högrevsburgare,
chèvreost, smörstekta
champinjoner, rödlök,
gurka, tomat, sallad &
honungsdressing.

MAJORNA, Burgare g jord på sojafärs

med färska örter,cheddarost, karamelliserad
rödlök, saltgurka, rucculadressing

MASTHUGGET, Halloumiburgare,

karamliserad rödlök, saltgurka, isbergssallad,
gurka, tomat med hounugsdressing.

IFK GÖTEBURGARE, en

spännande burgare med mögelost,
bacon, karamelliserad rödlök, tomat,
gurka, sallad och ruccoladressing.

2:a Långgatan,

3:e Långgatan,

Högrevsburgare, västerbottenost,
bourbondressing, karamelliserad lök,
grillad tomat.

Högrevsburgare, hamburgaredressing,
saltgurka, med eller utan bacon

LISEBERG, för
barnen har vi en
miniburgare med
ost, isbergssallad,
gurka, tomat,
som serveras med
pommes.

Dressingar 10kr/st - BBQ, Aioli,
Honung, Mango chutney, Tryffel,
Ruccola, Ört & Chilimajonnäs.

Sugen på något vuxet att dricka till maten? >>
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Nöje & uteliv
(vin-och dryck)

Rött vin

Botanicum Ibericum Organic Red från Spanien. Ett fruktdrivet vin med doft och smak
av svarta vinbär, plommon och kryddor.
Balanserat med medeltanniner och kryddig
eftersmak. 58kr/glas
Calitalia Rosso från Italien. Doft
och smak av mogna jordgubbar,
mörka körsbär och örter. Fruktdrivet med bra syra inslag av eukalyptus och svarta oliver. 65kr/glas

Cape 1652, Pinotage Cinsault
från Sydafrika. Mycket frukt i doft

och smak. Mörk frukt i form av svarta
vinbär och björnbär. Var vas med hallon
och kryddor. Ett generöst och mjukt vin.
68kr/glas

Vitt vin

Rosé vin

gula äpplen, mandel och gul stenfrukt i doft och
smak. Balanserat med grapefrukt i eftersmaken.
58kr/glas

smak av persika, jordgubbar och röda bär.
58kr/glas

Botanicum Ibericum Organic White från
Spanien. Ett fruktdrivet vin med en blandning av

Calitalia Bianco från Italien. Vita blommor,
jasminblom i doft, mango, aprikos och lite
vitpeppar i smak. Citrus och lime i eftersmak.
65kr/glas
Cape 1652, Colombard Chardonnay
från Sydafrika. Mycket frukt i doft och

smak. Nektarin och blommor blandas med
mango. Citrus kommer i eftersmaken. Ett
generöst och mjukt vin. 68kr/glas

Poggio Anima Sicilien, Grillo från Italien.

Botanicum Ibericum Organic Rosé
från Spanien. Aromatisk med doft och

Husets vin
Rött / Vitt / Rosé: 37kr/glas

Alkoholfritt
Vin Rött / vitt, 35kr/glas
Öl, 29kr
Pepsi, 25kr
Pepsi max, 25kr
Zingo, 25kr
Ramlösa/citron, 25kr
7-up, 25kr

Poggio Anima Toscana, Sangiovese
från Italien. Mycket frukt i smak och
doft. Körsbär och plommon vävs samman med lena tanniner. Lättillgängligt
vin som är lätt att tycka om. 78kr/glas

Mycket frukt i smak och doft. Gul solmogen frukt i
form av aprikos och nektarin blandas med doft och
smak av örter och vita blommor. 78kr/glas

Fatöl

Drinkar

Black Russian. Vodka och kahlua.

4cl 100kr, 6cl 150kr

Cosmopolitan. Citron Vodka,
cointreau, färsk limejuice och
tranbärsjuice.

Åbro 40 cl, 37kr
Zlatopramen 50 cl, 73kr
Peroni 50 cl, 73kr
Bron ipa 50 cl, 73kr
Sierra nevada Ale 50 cl, 73kr
Punk ipa 50 cl, 78kr

Öl på flaska

San miguel, 59kr
San miguel glutenfri, 65kr
Peroni, 59kr
Åbro mellan öl, 59kr
Corona, 59kr
Asashi, 65kr
Småland, 75kr
Dirtwolf double ipa, 75kr

König Ludwig, vete öl, 73kr
Duvel, 78kr
New Castel brown ale, 65kr
CBC Cape Point IPA, 75kr
CBC Cape Point Ale, 62kr
CBC Cape Point lager, 59 kr

White Russian.Vodka, kahlua och mjölk.

French Martini. Vodka, Chambord
och ananasjuice.

DRY MARTINI. Vodka/Gin och Dry Vermouth.
Whiskey Sour. Bourbon, sockerlag, färsk
citronjuice, angostura bitter och äggvita.
Sex on the beach. Vodka, persikalikör, tranbärsjuice och apelsinjuice.
Cuba Libre. Ljus rom, färsk limejuice och cola.
Irish Coffe. Kaffe, rörsocker, irländsk
whiskey och grädde.
Spanish Coffe. Likör43, kaffe, och grädde.

Pornstar Martini Vodka, passionfruktslikör, passionsfruktssirap, vaniljsirap, färsk limejuice, och en shot
bubbel.

www.goteburgare.com

drink

Please, sibly!
respon

Cider

Päron på fat, 37kr
Rekorderlig (flaska) olika smaker, 45kr
Ginger Joe, 59kr
Breezers, 59kr

Kannor
Ölkanna, 175kr
Mojito (16cl), 295kr
Rosa pantern (16cl), 295kr
Sangria, 295kr
P2 (16cl), 295kr
Redbull/Vodka, 295kr
Valfri Kanna, 295kr

Sprit / Shots
2cl, fr. 25kr
4cl, fr. 50kr

Reservation för feltryck, prisförändringar och slutförsäljning

