Texas
Amerikansk
når det er bedst
Take-Away Menu
Mad fra vores Take-Away Menu kan bestilles og afhentes i hele åbningstiden!
Åbningstid: 16-20

Emballage-afgift
På grund af nyt EU-direktiv om emballage og poseafgifter, er vi blevet pålagt at opkræve gebyr.
Derfor pålægges alle take-away ordrer et samlet gebyr på kr. 10,Ønsker du IKKE pose/r til din mad - oplys venligst dette ved bestilling.
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Starters: Ingen tilbehør – alene små forretter
Uncle Bennis chickenwings - kr. 78,Mozzarella Sticks 6 stk. med BBQ dip – kr. 72,Onions Rings 10 stk. med én dip - kr. 68,-

Nachos: Dip - vælg mellem hotsauce, guacomole eller creme fraiche
Nachos med ost og én valgfri dip - kr. 88,Nachos med ost og kyllingebryst og én valgfri dip - kr. 98,Nachos med ost og oksekød og én valgfri dip - kr. 98,-

Pommes Frites – Grove fritter med én dip - kr. 48,Vælg mellem: remoulade, ketchup, salatmayo, chilimayo, bearnaisemayo, hvidløgsmayo, BBQ

Salater:
Til vore salater serveres hjemmebagt brød
Cæsar Salat – romainesalat, kylling, frisk parmesan, croutons og egen dressing - kr. 108,Kyllinge/Bacon Salat – mixet salat med kyllingebryst, bacon og karrydressing - kr. 118,Husets salat mixet af køkkenet – som hovedret – kr. 98,-

Sandwich:
Vi bruger sandwichbrød af egen opskrift og mixet salat som basis.
Ham & Cheese – Seranoskinke og mozzarella - kr. 85,Tuna – Tunmousse på rødløg, tomat og agurker - kr. 85,Kylling & Bacon – Kyllingebryst, bacon og hjemmerørt karrydressing - kr. 85,-

Hamburgers:
Vi serverer vore burgere med 200gr. oksehakkebøf af bedste kvalitet og i burgerboller af egen opskrift.

Burger Basic – mayonaise, salat, tomat, pickles, rødløg og ketchup - kr. 92,Cheese Burger – som Basic + original cheddarost - kr. 98,Bacon Burger – som Basic + pandestegt bacon - kr. 98,Bacon Cheese Burger – som Basic + cheddarost og bacon - kr. 105,Banjo Burger – Basic med simpelthen ekstra alt + ekstra ost + ekstra bacon - kr. 115,JR Burger - Stegt US-oksecuvette med BBQ, chilimayo og bløde løg - Kr. 108,Texas Special Burger – stegt nakkefilet, bløde løg, BBQ, mayo, salat og tomater - kr. 108,Kentucky Chicken Burger – Basic men med kyllingebryst og BBQ - kr. 98,Pull Pork Burger - med hjemmelavet coleslaw, frisk tomat og Pull Pork – kr. 105,The President of USA Hamburger - Min. 400gr. oksekød, 100gr. cheddarcheese, bløde løg, BBQ &
jalepenos chilicheese tops – kr. 125,Ønsker De chili, hvidløg, BBQ eller bløde løg i burgeren – gratis
Ønsker De gorgonzola, frit. løgringe, ekstra bacon, ekstra ost eller seranoskinke i burgeren - kr. +10,Ønsker de Spejlæg i burgeren - +15,Ønsker De ekstra bøf i burgeren - kr. 30,-

Bestil på 5691 1009

Smokey Joe´s Spareribs
Serveres i lækker BBQ sauce og med hjemmelavet coleslaw salat og chilibeans
Almindelig størrelse portion – 1/1 rack med grovfritter - kr.175,Texas størrelse portion – 1½ rack med grovfritter - kr.198,-

Kylling / Chicken:
½ kylling stegt – med grovfritter, dip og syltede agurker - kr. 95,Grillet kyllingebryst – med grovfritter, hjemmelavet coleslaw og chilibeans - kr.175,Spicy Chicken Wings – 10 stk., grovfritter, hjemmelavet coleslaw og chilibeans - kr.185,Grovfritter kan udskiftes med hjemmelavet kartoffelmos eller bagt kartoffel

Fish & Chips the San Antonio Way
Serveres med scampi, hummercreme, tatarsauce, og tomatsalsa - kr 175,-

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.138,-

Steaks / Bøffer
Vore bøffer tilberedes og grilles med kødets oprindelige fedtmarmorering og evt. fedtkant,
som giver en fantastisk smag.
Vi tilbereder bøfferne medium, men da dette er en take-away-løsning, kan vi ikke give
garanti for om bøffen er landet på rare, medium eller well-done ved udpakning. Vi vil
naturligvis gøre vores bedste.
Udover hjemmelavet coleslaw-salat og chilibeans, som vi automatisk serverer til kødet, skal du vælge
mellem nedenstående muligheder:
Kartoffel: Vælg mellem hjemmelavet Kartoffelmos, Bagt Kartoffel eller Grovfritter
Smør: Vælg mellem Krydder-smør eller Hvidløgs-smør
Sauce: Vælg mellem Peber eller Bearnaise

US Rib-Eye
Min 250gr. Saftig, fedtmarmoreret og fuld af smag – en ægte amerikaner steak - Kr. 225,-

Grillet Okse Mørbrad
Mør og fedtfattig oksemørbrad fra Sydamerika – min. 250gr. - Kr. 195,-
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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 som basis
1 Indiana – tomatsauce og ost - kr.88,2 Kansas – peperoni og friske løg - kr.95,3 New York – ægte italiensk pølse, stærk og krydret - kr.98,4 Nevada – seranoskinke og friske champignon - kr.92,5 Kentucky – kylling, bacon, karry og friske tomater - kr.95,6 Alaska – seranoskinke og kongerejer - kr.98,7 Virginia – lukket pizza med ost og håndskåret skinke - kr.95,8 New Mexico – kødsauce, syltet rød peber, chili og hvidløg - kr.95,9 Arizona – pesto, salat og toppet med frisk parmesan - kr.95,10 California – sardeller, capers, sorte oliven og frisk hvidløg - kr.95,11 Oklahoma – gorgonzola og seranoskinke - kr.98,12 Florida – 4 forskelige oste - kr.98,13 Ilinios – kebab af oksekød, chili og hvidløg - kr.95,14 Louisiana – champignon, artiskok, syltet rød peber og italiensk stærk pølse - kr.95,15 Ohio – håndskåret skinke, løg, bacon, oliven og hvidløg - kr.95,16 Hawaii – håndskåret skinke og ananas - kr.92,17 Washington – vegetar / grøntsager og grønt, hvad vi må have på dagen - kr.92,18 Texas – håndskåret skinke, løg og bacon - kr.95,19 Montana – tomatsauce, mozzarellaost og frisk basilikum - kr.95,20 Oregon – håndskåret skinke – kr.92,Ekstra fyld på pizza – pr. stk - kr.+10,Ekstra kongerejer på pizza – 6 stk. – kr. +30,Salat og dressing på pizza – dressinger: hvidløg eller creme fraiche - kr.+10,-

Børnemenu – til de kære små børn:
Børnepizza – vælg mellem ost alene, eller med skinke, peperoni eller kødsauce - kr.65,Chicken Nuggets 6 stk. menu – med grovfritter, børnegrønt og én dip - kr.65,Chicken Nuggets pr. stk. – ekstra nuggets pr. stk - kr. 8,Børneburger – brød, bøf og ketchup - kr.42,Børneburger menu - med grovfritter, børnegrønt og én dip – kr.70,Børnecheeseburger – brød, bøf, ost og ketchup - kr.52,Børnecheeseburger menu - med grovfritter, børnegrønt og én dip – kr.80,Børnebøf – Oksehakkebøf med grovfritter, børnegrønt og én dip - kr.75,Grillet Kyllingebryst – med grovfritter, børnegrønt og én dip - kr.75,Grovfritter kan udskiftes med hjemmelavet kartoffelmos eller bagt kartoffel

Drikkevarer:
1½ L. Sodavand – Coke Cola, Coke Zero, Tuborg Squash, Carlsberg Sport - kr.40,Dr. Pepper eller Ginger Beer på dåse - kr.35,Kildevand 0,5L flaske - kr.25,Ice Tea 0,5L flaske - kr.30,Flaskeøl – vælg mellem Budweiser eller Corona - kr.40,Husets vin 1/1 flaske – Rødvin eller Hvidvin - kr.165,(alkohol sælges kun til personer over 18 år)
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