
Varmrätter

Tillbehör  
1 alternativ ingår alltid till huvudrätten   
(39:-/extra tillval)
pommes – örtslungad färskpotatis – Caesarsallad  
potatisgratäng – sötpotatispommes

Hälleflundra  299:-
med örtslungad färskpotatis,  
sandefjordsås, forellrom och primörer 

Pulled Jackfruit 225:-
med stompad färskpotatis, KB:s BBQ-sås,  
ädelost, picklad lök och rostad lök

Kött & Bar BBQ plate
Rökt amerikansk brisket, marinerad kycklinglår-
filé, rökt spansk chorizo, St Louis ribs, serveras 
med pommes, guacamole, BBQ-sås, coleslaw och 
pickles. 

Grillat från köttdisken
Från speciellt utvalda gårdar.  
Till alla grillrätter ingår ett valfritt tillbehör  
och kvällens såsplanka.

Rökt glaserad St Louis ribs 239:- 
Sverige, KLS Ugglarps 

Gordon strip steak 279:-
Skottland, Scottish prime

Iberico Abanico     295:-
Spanien, De Raza

Lammytterfilé 295:-
Nya Zeeland, Ovation 

Entrecôte  325:-
Nya Zeeland, Ocean beef

Oxfilé på argentinskt vis  349:-
Sverige, KLS Ugglarps

299:-/pers  
1100:- /4pers

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Menyer Förrätter
Menu 1   
2 rätter 439:- 3 rätter 545:-

Skaldjurssoppa  
med skaldjursmousseline och syrade rotfrukter

Oxfilé på argentinskt vis 
med örtslungad färskpotatis och kvällens grönsak

Citronpaj
med italiensk maräng och färska bär

Menu 2 
2 rätter 409:- 3 rätter 509:- 

Mozzarella Burrata
med marinerade tomater, krutonger och basilika

Hälleflundra 
med örtslungad färskpotatis, sandefjordsås,  
forellrom och primörer

Chokladcurd smaksatt med havtorn
med apelsinsorbet, saltrostad mandel  
och jordgubbar

Menu 3 
2 rätter 349:- 3 rätter 419:-

Vitlöksbröd
med dressad sallad och tzatzikidip

Gordon Strip Steak 
med potatisgratäng och kvällens grönsak

Crème brûlée
smaksatt med vanilj, serveras med  
jordgubbssorbet
 

Friterade paprikaringar/lökringar 79:-
med chilimajonnäs

Vitlöksbröd 85:- 
med dressad sallad och tzatzikidip

Mozzarella Burrata 115:-
med marinerade tomater,  
krutonger och basilika

Smördegsgalette 139:-
med löjrom, västerbottenost, smetana,  
syrad lök och gräslök

Skaldjurssoppa 139:-/199.-
med skaldjursmousseline och  
syrade rotfrukter

Vår handskurna råbiff på 149:-/255:-
halstrad oxfilé
med körvelmajonnäs, friterad kapris,  
pepparrot och gravad äggula

KB:s charktallrik 155:-
utvalda charkuterier, serveras med pickles,  
ostgratinerad salami och parmesanmajonnäs

KB:s lilla stekgradsskola: 
Rare 44º  Köttet är rött rakt igenom
Medium rare 52º  Köttet har en röd kärna och ett rosa yttre
Medium 56º  Köttet är rosa rakt igenom
Medium well 62º  Köttet har en rosa kärna och grått yttre
Well done 75º  Köttet är grått rakt igenom, kan upplevas torrt. 
 Köttbiten tar också längre tid att tillaga!

Barnmeny
(Gäller för barn upp till 12 år)
½ portion av alla varmrätter

Köttbullar  75:-
färskpotatis, gräddsås, lingon

Pasta Bolognese 75:-
tagliatelle, köttfärssås

Plättar 75:-
vaniljglass och bär 

Har du allergier? Fråga din servis så vägleder vi dig!

Burgare

Original  195:-

Toplessburgare  195:-
serveras med salladsblad istället för  
hamburgerbröd   

KB:s klassiska burgare  199:-
med cheddar och lök 

Halloumiburgare 189:-
med karamelliserad lök

Serious BBQ-burger 205:-
med KB:s BBQ-sås, rökt sidfläsk,  
seriously strong cheddar, hyvlad rödlök  
och pommes 

Heléns burgare 215:-
med jalapeño- cream cheese, cheddar,  
karamelliserad lök och sötpotatispommes   

Desserter
Godispåsen 32:-
KB:s Mintchokladtryffel 39:-
Sorbet/glass 89:-
med färska bär och kaksmulor

Crème brûlée 105:-
smaksatt med vanilj, serveras med  
jordgubbssorbet

Citronpaj 115:-
med italiensk maräng och färska bär

Chokladcurd smaksatt med havtorn 119:-
med apelsinsorbet, saltrostad mandel  
och jordgubbar

Alla våra burgare är gjorda på amerikanskt 
högrevshjärta från usda certifierade Creekstone 
farms. Vi maler köttet och formar burgarna själva. 
Vi serverar våra burgare medium well, då den lätt 
blir torr och tråkig om den serveras well done.  

Alla våra burgare serveras med bröd, dressing, 
pommes, majs, saltgurka och sallad.

KB:s specialburgare




