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Välkommen till Göteborgs stolthet!

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

Du hittar massor av gött käk på nästa sida>>
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[VEGAN] 

Man 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 legendaris-

ka 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.

@Göteburgare Vegan @goteburgarevegan

Följ oss gärna...



Wikander, Shake med vanilj-
glass, sojamjölk och oreokakor. 
Serveras med grädde.

Wikander 2.0, Shake med 
vaniljglass, oreokakor och mix-
ade bär. Serveras med grädde.

Garbo, Shake med 
vaniljglass, sojamjölk 
och mixade bär.

Lagerlöf, Sorbet 
shake, havremjölk med 
mixade bär.

Siw, Grillspett med marinerad 
tofu, champinjoner och grön-
saker. Serveras med soltorkad 
tomat och hummus. Pris: 65kr

Gun, Marinerade gröna och 
svarta oliver. Pris: 45kr

Ann, Lökringar med 
bbq-dressing. Pris: 35kr

Lokala nyheter (förrätter)

Sportbilaga (sallader)

Fika (desserter)

Kan även fås med valfri spritsort 4cl 125kr - 6cl 155kr

Alla våra sallader kostar 155 kr. För den som vill äta utan bröd så 
kan man välja valfri burgare.

Eva, Pommes, ört/vitlöks-
dressing på sidan. Pris: 28kr

Lis, Sötpotatis pommes (glu-
tenfria), ört/vitlöksdressing på 
sidan. Pris: 35kr

Selma Mix, Oliver, 
tofuspett, sötpommes, inlagda 
grönsaker. Pris: 99kr
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= Personalens favorit

Alla våra desserter kostar 55 kr.

Klüft, isbergsallad, gurka, 
rödlök, tomat , oliver, fetaost, 
majs, valfri burgare.

Sjöström, Isbergsallad, gur-
ka, rödlök, soltorkade tomater, 
oliver och valfri burgare.



 Sugen på något vuxet att dricka till maten?  >>

MATBILAGA

Anna-Karin, en dubbelburgare base-
rad på sojafärs, serveras med smält cheddarost, 
rostad lök, färska grönsaker, inlagd gurka och en 
traditionell hamburgerdressing med bostongurka 
som bas.

ALVA-LI, (Sojafri, Stark) Allvarligt kryddstark tacoburgare av kidneybönor, 
kikärtor, majs och jalapeños. Serveras med smält chilliost, ajvardressing, isbergs-
sallad, tomat, rödlök och röd paprika.

BRITT-INGER, Rökig 
panerad burgare av 
svarta bönor och tofu, 
serveras med örtmajon-
näs, smält tomat och 
basilika ost, isbergssal-
lad, tomat och gurka.

Lill-Britt, Pulled 
oumph burgare med cheddarost, 
picklad lök, lime/jalapeno guaccamo-
le, saltgurka, bbq-dressing, isbergsal-
lad, tomat och gurka.

Två anledningar att bli vegan! 
1. Miljön. Även miljön påverkas positivt om du blir vegan. Enligt Djurens Rätt används 70 
procent av åkermarken i Sverige och resten av världen till att odla djurfoder samtidigt som 
djuruppfödningen bidrar till den globala uppvärmningen. Genom att göra om skog till betes-
mark och åkrar för foderproduktion till djuren bidrar man till en ökning av koldioxidut-
släpp samtidigt som vi skövlar skog. Hörde ni det där? Jag tror moder jord precis skrek av 
smärta.

2. Beyoncé är vegan. Eller hon säger att hon är det i alla fall. Ibland.

Petra-Bella, (Sojafri) 
En härlig burgare med porta-
bellosvamp som bas (alltså en 
panerad burgare), serveras med 
limedressing, isbergssallad, 
tomat och gurka.

Eva-Lena, 
(Medelstark) Burgare gjord 

på tofu och färska örter 
med peppar jack ost,

chipotledressing, isbergsal-
lad, tomat och gurka. 

(våra VEGAN burgare)

OBS! Pommes eller motsvarande ingår ej i priset.

Alla våra burgare nedan kostar 125kr. 
Med pommes 145kr / med sötpotatis pommes 155kr. Alla burgare 

kan fås glutenfria - vid allergier prata med personalen. 
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MÅNADENS NYBURGARE, 
fråga oss vad som erbjuds 

denna månad.



Nöje & uteliv 
(vin-och dryck)

www.goteburgare.com
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Reservation för feltryck, prisförändringar och slutförsäljning

Fatöl
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

Drinkar
4cl 100kr, 6cl 150kr

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, tranbärsjui-
ce 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, passion-
fruktslikör, passionsfruktssirap, va-
niljsirap, färsk limejuice, och en shot 
bubbel. 

Rött vin
Botanicum Ibericum Organic Red från Spa-
nien. 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. Fruktdri-
vet med bra syra inslag av eukalyp-
tus 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. Varvas med hallon 
och kryddor. Ett generöst och mjukt vin. 
68kr/glas

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

Vitt vin
Botanicum Ibericum Organic White från 
Spanien. Ett fruktdrivet vin med en blandning av 
gula äpplen, mandel och gul stenfrukt i doft och 
smak. Balanserat med grapefrukt i eftersmaken. 
58kr/glas

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. 
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

Please, drink 

responsib
ly!

Black Russian. Vodka och kahlua. 

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

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

Rosé vin
Botanicum Ibericum Organic Rosé 
från Spanien. Aromatisk med doft och 
smak av persika, jordgubbar och röda bär. 
58kr/glas

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


