Velkommen til

Texas
Amerikansk
når det er bedst

www.texas-bornholm.com * texas-bornholm@mail.dk * +45 5691 1009

Starters / Forretter

Uncle Benni`s Chickenwings 8 stk

Kr. 88,-

Smokey Joe`s Spareribs ca. ½ rack/250-300 gr Kr. 88,Mozzarella Sticks 6 stk. med BBQ dip

kr. 78,-

Onions Rings 10 stk. med én dip

Kr. 75,-

Texas BBQ Basket

Kr. 125,-

4 stk. Chickenwings + 3 stk. Spareribs + 4 stk. Onion Rings samlet i én forret inkl. én dip

Hummersuppe

Kr. 125,-

Med stegte kongerejer og urter + hjemmebagt brød

Nachos
Vi serverer vore nachos med smeltet gouda ost og hjemmelavet tomatsalsa
– du kan osse få det med flydende cremet cheddar + 20,-

Nachos med ost ekstra : Jalepeno kr. 5,Nachos med ost og kyllingebryst
Nachos med ost og oksekød

Kr. 118,Kr. 128,Kr. 128,-

Tilbehør: vælg mellem hotsauce, guacomole eller cremefraiche

Ved betaling udstedes én regning pr. bord, med mindre andet er oplyst ved bestilling

Salater / Sandwich
Til vore salater serveres hjemmebagt brød

Cæsar Salat

kr. 138,-

Romainesalat med croutons, kylling, frisk parmesan og egen rørt dressing

Kyllinge / Bacon Salat

kr. 138,-

Kyllingebryst og bacon på salatbund med rødløg, tomater, agurk og karrydressing

Salat mixet af køkkenet som hovedret

kr. 118,-

Sandwich
Kylling & Bacon Sandwich

kr. 125,-

Kyllingebryst, bacon, karry dressing, salat, tomat, agurk og rødløg

Tuna Sandwich

kr. 125,-

Egenrørt tunmousse lagt på salat, løg, agurk og tomater

Philly Chilicheese Steaksandwich kr. 138,Grillet oksemørbrad, bløde løg, salat, chilicheese-sauce og mayo

Ved betaling udstedes én regning pr. bord med mindre andet er aftalt ved bestilling.

Hamburgers
Vi serverer vore burgere med min. 200gr. oksehakkebøf af bedste kvalitet.
Vi tilbereder bøffen gennemstegt, medmindre De ønsker det anderledes.
Vore brød/boller er af egen opskrift og bages af lokalt bageri.

Burger Basic Mayonaise, salat, tomat, pickles og friske løg
Cheese Burger
Som basic + original cheddar ost
Bacon Burger
Som basic + pandestegt bacon
Bacon Cheese Burger Som basic + ost + bacon
JR Burger Skivet oksekød med BBQ,chilimayo og bløde løg
Kentucky Chicken Burger

kr. 118,kr. 128,kr. 128,kr. 138,kr. 145,kr. 138,-

Som Burger Basic, men med kyllingebryst +BBQ sauce

Pull Pork Burger med hjemmelavet coleslaw, frisk tomat og Pull Pork kr. 138,The President of USA Hamburger
kr. 155,Min. 400gr. oksekød, 100gr. cheddarcheese, bløde løg, BBQ & jalepenos chilicheese tops

Green Day Burger

kr. 138,-

Vegetar med bl.a pesto og ristede champignon

Ønsker De chili, frisk hvidløg, BBQ sauce eller bløde løg i burgeren
Ønsker De Gorgonzola, frit.løgringe, ekstra bacon, ekstra ost eller seranoskinke i
Ønsker De Spejlæg i burgeren
Ønsker De Ekstra Kød eller Kylling i burgeren

Gratis
kr. 15,kr. 15,kr. 40,-

Pommes Frites
Grove fritter med én dip

kr. 55,-

Pommes Frites skåret med skræl og lidt grovere end ”normalt”

Vælg mellem: remoulade, ketchup,
salatmayo,chilimayo,hvidløgsmayo,bearnaisemayo eller BBQ

Chili Cheese Fries

kr. 68,-

Grovfritter vendt i smeltet cheddarcheese og chili

Ved betaling udstedes én regning pr. bord med mindre andet er aftalt ved bestilling.

Smokey Joe’s Spareribs
Smokey Joe serverer sine spareribs i en lækker BBQ sauce
og med hjemmelavet coleslaw og chilibeans.
Derudover serveres hjemmelavet kartoffelmos, bagt kartoffel, mixet salat
eller grovfritter til – Valget er dit – Du bestemmer

Texas størrelse portion 1½ rack/min 1 kg.
Almindelig størrelse portion 1/1 rack/min 600gr.

kr. 245,kr. 225,-

Chili con Carne
Hjemmelavet Chili con Carne som var det i Texas
Med røde bønner, chili, løg, peberfrugter og oksekød

Serveres med nachos og hjemmebagt brød

kr. 158,-

Kylling / Chicken
Til vore kyllingeretter serverer vi hjemmelavet coleslaw og chilibeans.
Derudover serveres hjemmelavet kartoffelmos, bagt kartoffel, mixet salat
eller grovfritter til - Valget er dit – Du bestemmer

Grillet kyllingebryst

kr. 188,-

Kyllingebryst grillet på kryds og tværs med et strejf af grill og BBQ

Spicy Chicken Wings

kr. 195,-

Chickenwings stegt og vendt i den lækreste BBQsauce

Fish
Fish&Chips the San Antonio Way

kr. 195,-

Serveret med kongerejer, hummercreme, tatarsauce og tomatsalsa

Ved betaling udstedes én regning pr. bord med mindre andet er aftalt ved bestilling.

Steaks / Bøffer
Vore bøffer tilberedes og grilles med kødets oprindelige fedtmarmorering
og fedtkant, som giver en fantastisk smag.
Vi tilbereder bøfferne medium medmindre De ønsker det anderledes.
Hjemmelavet coleslaw og chilibeans serveres til – just the way it is

US-Rib Eye
Original US-Rib Eye steak med saft og kraft – minimum 300gr.

Kr. 378,Ekstra Rib-Eye steak på tallerkenen kr. 250,-

Rib Eye
Rib Eye steak fra Sydamerika – et fremragende alternativ til US-Nordamerikansk kvæg
– minimum 300gr.

Kr. 298,Ekstra Rib-Eye steak på tallerkenen kr. 175,-

Grillet Okse Mørbrad
Mør og fedtfattig oksemørbrad fra Sydamerika – min. 250 gr.

Kr. 298,Ekstra Mørbrad på tallerkenen kr. 175,-

T-Bone Steak 500gr.
Saftig, mør og stor – en ægte klassiker af Sashi-kvalitet

Kr. 335,-

Texas Hakkedrenge
Hakkebøffer af 100% oksekød – min. 200gr. før stegning

Kr. 155,- m. 200gr. hakkebøf
Kr. 175,- m. 400gr.hakkebøf
Salat mixet af køkkenet som tilbehør til steaks kr. 35,-

Tilbehør til vores Steaks / Bøffer
Udover hjemmelavet coleslaw og chilibeans, som vi automatisk
serverer til kødet, skal du vælge mellem nedenstående muligheder:

Kartoffel / Salat:
Hjemmelavet kartoffelmos, Bagt kartoffel,
Grovfritter eller Mixet salat
og

Smør:
Kryddersmør, hvidløgssmør eller alm. smør
Eller

Sauce:
Peber, Rødvin, Bearnaise, Whiskey eller Gorgonzola
Valget er dit – Du bestemmer

Ved betaling udstedes én regning pr. bord med mindre andet er oplyst ved bestilling.

Pizza
Alle vore pizzaer er lavet helt fra bunden og ud fra en gammel Napolitansk opskrift.
Der er ost og hjemmelavet tomatsauce på alle vore pizzaer.

Indiana – tomatsauce og ost
2 Kansas – peperoni og friske løg
3 New York – stærk og krydret pølse
4 Nevada – seranoskinke og friske champignon
5 Kentucky – kylling, bacon, karry og friske tomater
6 Alaska – seranoskinke og kongerejer
7 Virginia – lukket pizza med håndskåret skinke og ost
8 New Mexico – kødsauce, rød paprika, chili og frisk hvidløg
9 Arizona – pesto, salat og toppet med frisk revet parmesan
10 California – sardeller, capers, sorte oliven og frisk hvidløg
11 Oklahoma – gorgonzola og seranoskinke
12 Florida – 4 forskellige oste: Gouda, Gorgonzola, Parmesan & Mozzarella
13 Ilinois – kebab af oksekød, chili og frisk hvidløg
14 Louisiana – frisk champignon, artiskok, syltet rød peber og stærk krydret pølse
15 Ohio – håndskåret skinke, løg, bacon, oliven og frisk hvidløg
16 Hawaii – håndskåret skinke og ananas
17 Washington – vegetar / grøntsager og grønt, hvad vi må have på dagen
18Texas – håndskåret skinke, friske løg og bacon
19 Montana – tomatsauce, mozarella ost og frisk basilikum
20 Oregon – tomatsauce, ost og håndskåret skinke
1

kr.108,kr.115,kr.118,kr.112,kr.115,kr.118,kr.115,kr.115,kr.115,kr.115,kr.118,kr.118,kr.115,kr.115,kr.115,kr.112,kr.112,kr.115,kr.115,kr.112,-

Salat og dressing på pizza – dressinger: hvidløg eller cremefraiche

kr.10,-

Ekstra fyld på pizza –

kr.15,kr.30,kr.10,gratis

kød, kylling, ost pr. stk
Scampi/kongerejer, 6 stk.
grønt m.v.
hvidløg og chili

Ved betaling udstedes én regning pr. bord med mindre andet er oplyst ved bestilling.

Børne Menukort
Børnekortet er for børn – ikke barnlige sjæle

Børneburger – 200gr. oksehakkebøf, brød og ketchup

kr.58,-

Børnecheeseburger – som ovennævnte + ost

kr.65,-

Børnebøf – 200gr. oksehakkebøf med valgfri sauce

kr.58,-

Spare Ribs – ½ rack uden BBQ

kr.70,-

Chicken Nuggets – 6 stk. med én dip

kr.65,-

Ekstra Nuggets – pr. stk.

kr.10,-

Grillet Kyllingebryst – min. 100gr. med ketchup kr.70,Til ovennævnte børneretter serveres børnegrønt
Dvs. frisk tomat og agurker skåret i både og stave

Ovennævnte børneretter som menu :

kr.+40,-

Med grovfritter eller hjemmelavet kartoffelmos og 0,25 L.sodavand, kildevand, mælk eller juice

Børnepizza – vælg mellem : skinke, kødsauce eller peperoni kr.85,-

Ved betaling udstedes én regning pr. bord med mindre andet er oplyst ved bestilling.

