
TAKE AWAY BURGERS

bahamas ‘78

LEFFES PLAIN BURGER - ENKEL 160g 90:-/DUBBEL 2x110g 135:- 

Kött och bröd -för dig som vill ha en enklare variant 

och kanske toppa själv med Leffe ketchup, majonnäs eller 

senap som finns på bordet.

CHEESEBURGER - ENKEL 160g 100:-/DUBBEL 2x110 145:- 

Precis som en cheeseburgare ska vara.  Kött, bröd och 

cheddarost.  

BIG LEFFE … ENKEL 160g 155:-

”Allt på” som Leffe ville ha den efter många års testande. 

Serveras med cheddarost, plommontomat, krispig sallad, 

friterade lökringar och Leffes egen burgerdressing.

BIG BIG LEFFE … 2x160g 225:-

MAGGANS BURGER … 2x110g 150:-

Inspirerad av Leffes goa granne sen flera decennier.

En klassisk dubbel cheeseburgare. Förstärkt med lite 

majonnäs, senap, ketchup, silverlök & karamelliserad lök.

DOUBLE CHEESE DOUBLE BACON … 2x110g 165:-

Dubbelt så gott! Bacon & ostkräm smaksatt med chili, 

rostat Dala-bacon och cheddarost.

AMORITA BURGER… 160g 145:-

Amorita ”älskade på mex slang”. Inspirationen till 

denna hittade Leffe på en bar i Mexico . Serveras med 

tomatsalsa, jalapenos och karamelliserad lök.

100% GI BURGER.... 160g 145:- 

Burgaren serveras mellan krispig romansallad, på ligger 

cheddarost, majonnäs, tomat, silverlök & krispig gurka.

VEGGIE BURGER….135.-

Black bean burger med portabellosvamp, krispig sallad, 

tomat och tryffeldipp.

Har du några allergier? Fråga oss i personalen  

så hjälper vi dig gärna!

VECKANS LEFFE

Fråga oss om veckans Leffe

eller kolla tavlan.

SIDE ORDERS

FRENCH FRIES - 35:-

CHILI CHEESE FRIES - 50:-

LÖKRINGAR - 35:-

DALABACON - 15:-

LEFFESLAW - 35.-

SIDE SALAD -  35:-

Krispig sallad med tomat,  

saltgurka, grillad paprika, 

silverlök och  

vinägrettdressing.

TOPPINGS -  10:-

Aioli, Pesto, Dragonmajonnäs, 

Tryffel, Gräddfil, Cheddardipp, 

Leffedressing eller Guacamole.

FÖR DE SMÅ

HAMBURGARE - 65:-

Med pommes & sallad

PIZZA SLICE - 55:-

Ost & skinka/Margarita 

PANNKAKOR - 55:-

Med sylt & grädde.

Våra burgare görs för hand av färs på hängmörat nötkött. 70% högrenv och 30% 

bringa. Enkelburgaren är 160g och dubbeln är 2x110g.



TAKE AWAY PIZZA

atlanten ‘74

Slice me nice... VÅRA PIZZOR ÄR STORA NOG ATT 

DELA, ELLER PALLAR DU EN HEL? Det gjorde Leffe.

Leffes öppet varje dag från klockan 17:00

Önskar ni beställa mat för avhämtning , 

ring +46 (0)280-87034

MAGGAN - 195:- 

Ost, tomatsås och skinka, Toppad med färsk basilika.

CAPRISCHOOOOSA - 195:- 

Ost, tomatsås, skinka och färska champinjoner.

JACK D - 240:-

Ost, tomatsås, toppad med tunt skuren amerikansk biff och ruccola. Vid sidan om serveras 

vår egen dragonmajonnäs.

LEFFES - 235:-

Ost, tomatsås, toppad med marinerad scampi, kronärtskocka och soltorkad tomat. Vid sidan 

om serveras vår egen aioli.

CLÜVER - 240:-

Ost, tomatsås, toppad med buffelmozzarella, serranoskinka och pesto.

AMORITA - 230:-

Ost, tomatsås, toppad med het tacofärs och jalapenos. Vid sidan om serveras guacamole och 

gräddfil.

VEGGIE - 195:-

Ost, tomatsås, toppad med buffelmozzarella, soltorkade tomater, kronärtskocka, rostade 

pinjenötter och ruccola.

Alla våra pizzor har en grund på cheddar- och mozzarellaost samt 

tomatsås gjord på Leffes hemliga recept.


