
Ingen cowboy eller cowgirl ska stiga av denna diligens 
vare sig hungrig eller törstig. 

Välkommen till Restaurang Diligensen.



 
 
Diligensens burgare
Våra burgare är Gjorda av 1oo% svenskt kött
 
I alla hamburgare ingår sallad, rödlök  
och tomat, country fries, coleslaw, majskolv 
& en dipsås (bbq, aioli eller jalapeño) 

L/G - säg till om glutenfritt bröd

Det går självklart bra att bygga på med extra  
burgare. 100 kr/150 g extra burgare (gäller ej bison)

+10 kr så får ni Sweet potato fries istället för country fries. 

Big-B Burger 15o g 
Chipotle mayo, cheddarost & syrad rödlök/gurka  185 KR 
Vintips: Canyon Road - Merlot 

TEXAS 15o g
BBQ-sås krispig bacon, cheddarost,  
saltgurka & friterade lökringar 195 KR 
Vintips: Dancing Bull - Zinfandel 

COLORADO 15o g  
Klassisk cheeseburgare med pepper  
jack cheese & färskostkräm 185 KR 
Vintips: Canyon Road - Merlot

MEXICAN
Vegansk burgare med avocado, salsa  
& nachochips       169 KR 
Vintips: Canyon Road - Merlot

appetizers

GUNFIGHTER NACHOS 
Gratinerade nachos med tomat, lök, jalapeño,  
persilja och ostsås 85 KR 
Dryckestips: Sol 

WILD WEST Mix
Friterad mozzarella, chilicheese och lökringar  
med aioli. 2 st av varje 89 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio 

GREEN MEXICAN
Cacao/chili friterad avocado på tortilla, sallad på 
rostad majs, mango, vårlök & srirachamajonnäs 
toppad med koriander 89 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio 

ST LOUIS GARLIC BREAD 
Vitlöksbröd med aioli 65 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio 

VARMRÄTT

En god köttbit med eller utan ben gör 
ett hårt cowboyliv mer uthärdligt.  
Vi lägger ner både smör och själ i pannan.

DOC HOLLIDAY STEAK 
200 g ryggbiff, country fries, bearnaisesås,  
rödvinssås, varma grönsaker och majskolv 275 KR 
Vintips: Single Vineyard - Cabernet Sauvignon 

wyatt Earp Steak
Klart sheriffen ska ha en rejäl köttbit.
200 g entrecôt med potatisgratäng, whiskeysmör, 
pepparsås, varma grönsaker & majskolv 285 KR 
Sheriffens vintips: Dancing Bull - Zinfandel 

TOMBSTONE Baby Back RIBS

Tunna revben med country fries, coleslaw,  
majskolv och BBQ-sås  195 KR 
Vintips: Dancing Bull - Zinfandel

DESSERT
Det smarrigaste sparar vi till sist.  
Dags för dessert.

Annie Oakley
1 kula vanilj eller chokladglass med chokladsås,  
maräng & fruktströssel 48 KR
2 kulor vanilj eller chokladglass med chokladsås,  
maräng & fruktströssel 58 KR

Grandmother’s hot Apple Pie
Amerikansk äppelpaj med vaniljsås 79 KR

Trippel dulce de leche
Choklad brownie med vaniljglass, hallon & kolasås  
med smak av havssalt/chili  89 KR

Mount Rushmore
Glassberg med vispad grädde, chokladsås,  
marshmallows & kanderade popcorn 89 KR

LUCKY LUKE MENU
För unga hetsporrar är det  
bäst att satsa på säkra kort.

LUCKY LUKE BURGER
90g burgare med bröd, sallad, ketchup,  
tomat, ost & pommes 89 kr 

JOE’S CRISPY CHICKEN 
Chickennuggets med pommes & mangorayadipp
   89 KR
Mamma Daltons Pangkakor 
2 amerikanska pannkakor lönnsirap,  
färska bär & vaniljglass/grädde 75 kr

Lucky Luke älskar mjölk och rekommenderar alla cowboys 
och cowgirls att dricka denna goda dryck till maten. 

Ett glas mjölk  15 kr

”Never pass anyone on the trail 
without saying Howdy”

high Chaparrals 
BISONBURGARE
200g bisonburgare med 
björnbärschutney och   
västerbottenost-dipp
(Burgaren innehåller fläsk) 199 KR 

Vintips: Canyon Road - Merlot

På prärien och trailen västerut var fisk 
en sällsynthet, men så är det inte In Our 
Land. Här nappar det.

LOUISIANA SALMON
Grillad cajunkryddad laxfilé med rostad potatis,  
varma grönsaker och citrushollandaise 185 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio 

HUDSON BAY
Fish & Chips - panerad torsk med remouladsås  
och country fries 165 KR 
Vintips: Wild flower Chardonnay - Sauvignon Blanc 

 

Präriehöns är ytterst glest förekommande 
i Småland men vi gör vårt bästa med 
kyckling istället.

chicken in a basket
Chickenwings med country fries, BBQ-dipp  
och jalapeno-dipp  159 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio 

 PRARIESALLAD 
Kyckling, bacon, blandsallad, caesardressing,  
krutonger och parmesan 145 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio

Vegetariskt
Jaktlyckan kan förstås inte alltid vara 
god, så självklart har vi vegetariska  
alternativ också.

BAD HUNTER 
Helrostad blomkål med bönröra, grillad halloumi,  
romansallad, koriander och nachos 165 KR 
Vintips: Canyon Road - Pinot Grigio

COWBOY STEW
Cowboygryta med tomat, paprika, kummin och tre sorters 
bönor (black eye-bönor, kidneybönor & smörbönor) 
Vintips: Single Vineyard - Cabernet Sauvignon 159 KR

BISON TALLRIK
150g Bison med potatisgratäng,  

whiskeysmör, bearnaisesås, majskolv 

och varma grönsaker 
   262 KR

..

Allergier? - prata med personalen 
Det går självklart bra att byta ut sitt tillbehör till blandsallad

Allergier? - prata med personalen 
Det går självklart bra att byta ut sitt tillbehör till blandsallad

Vintips: Single Vineyard - Cabernet Sauvignon 



Don’t worry about bitin’ off more’n you can chew; 

your mouth is probably a whole lot bigger’n you think


