
BURGERS
The real thing – enkel/dubbel 94/114 Kr
Straight and plain. En hamburgare i sin 
enklaste form. Kött och bröd. 

Cheeseburgare – enkel/dubbel  99/119 Kr
En klassiker, som The real thing fast med 
cheddarost på toppen.  

Ed´s favorite 113/133 Kr
En burgare som serveras med sallad, bifftomat, 
rödlök och Ed’s egen dressing samt toppad 
med cheddarost.

Sunshine – enkel/dubbel 113/133 Kr
En burgare med sallad, bifftomat, rödlök,
cheddarost samt guacamole.

Fat cat – enkel/dubbel                          119/139 Kr
Ed’s kompis favorit, han liknar Homer Simpson. 
Det är en burgare med sallad, bifftomat, rödlök, 
cheddarost och med Ed’s egen dressing samt 
toppad med rökt bacon.

Nancy – enkel/dubbel                          113/133 Kr
Ed’s girlfriend’s favorit. Den är som Ed’s favorit 
med karamelliserad rödlök. 

Zapata – enkel/dubbel                          119/139 Kr
Han är ju mexare, så självklart vill han ha 
jalapenos i en Fat cat burgare.

Veg-Liz – enkel 104 Kr 
Hon gillar bara grönt så Ed’s tog fram en 
vegetarisk burgare. Den är gjord på kikärtor 
och purjolök, med sallad, tomat och rödlök.

Mini me – enkel          74 Kr
En 100 grams burgare för alla under 1.10 m. 
Vill du ha ost på är det bara att säga till.

Extra pålägg: 
Ost 5 Kr Karamelliserad lök 5 Kr  Bacon 10 Kr        

STARTERS / SIDES
Enkel sallad med krutonger och vinägrett 25 Kr
Fries 25 Kr
Coleslaw 25 Kr
Guacamole 25 Kr

Milkshakes?! Fråga oss om vilka smaker 
vi har just nu! Liten 45 kr   Stor 65 kr

DESSERTS
Cola Float  45 Kr
Coca-cola med vaniljglass toppad med grädde 
Nut dream  45 Kr
Vaniljglass med nutella och toppad med nötkross 
Dagens glass 45 Kr
Kaffe/the 25 Kr

Ed’s burgare görs för hand av egenmald färs, som vi 
maler varje dag, på hängmörat nötkött från svenska 
gårdar. Då vet vi att djurhållningen är schysst. Då 
blir köttet fint och smakar bra. Ed gillar den klassiska 
enkla amerikanska hamburgaren, dvs inte för mycket 
tjafs, det är färsen som ska ge smak. Burgernörd som 
Ed är innebär att beef-to-bun relationen är viktig, 
förhållandet mellan köttet och burgaren måste vara 
rätt. Därför är våra enkelburgare 140 g och en dubbel 
innebär 2x100 g. Vårt bröd får vi från ett litet bageri. 
Det är gjort så att det suger smaken så där lagom. 
Vill du ha glutenfritt? Det grejar vi. Fråga personalen.

BEVERAGES
Water and sodas                    27 Kr
Light & non-alkoholic beer                    27 Kr

CIDER
Briska päron / äpple / fläder                       52 Kr

BEER 

Tap
Sleepy bulldog (40 cl)                       59 Kr
Heineken (40 cl)                       59 Kr

Bottles
Mariestad (50 cl)                       65 Kr
Norrlands Guld (50 cl)                       59 Kr
Lidbhy Gård Campeiro (Local) (33 cl)           59 Kr
Wisby Pils (33 cl) 55 Kr
Coors light (33 cl)                       52 Kr
Hale to nothing (33 cl)                       52 Kr
A Ship Full of IPA (33 cl) 52 Kr

WINE
Barefoot Zinfandel, USA – Red               79/349 Kr
Barefoot Pinot Grigio, USA – White 79/349 Kr
Rosévin  79/349 Kr
Non-alcohol red and white                   30/110 Kr

Nice to have ya here.
Hi, I’m ED. I love two things, burgers and my bike. 
I’ve tried thousands of burgers all over the States. 
The best ones are the ones I make together with 
my friends, on my grill and on my porch.

Now, it’s your turn. Bring your friends, have a bite 
and a cool beer.         /Ed 01 76-2 7 7 792

Ed’s burgare serveras alltid nygjorda och görs efter beställning. Eftersom vi inte använder oss av prefabricerade råvaror och allt görs för 
hand kan det, beroende på hur mycket köket har att göra, ta lite tid innan just din burgare blir klar. Vi lovar dig att köket gör så gott de kan. 

Vardagar 11.00 - 14.00: 
Valfri enkel burgare   99 kr
Valfri dubbel burgare  109 kr
Pommes, läsk och kaffe ingår.


