S M Å R ÄT T E R
CHIPS

............................................................................................................................................................................

30:-

Välj bland Salt, Salt och vinäger eller jalapeno

NÖTTER

........................................................................................................................................................................

30:-

Blandade nötter

NOCCARELLA OLIVER ........................................................................................................................................... 45:Italienska oliver

ÖLKORV

........................................................................................................................................................................

45:-

Caramba ölkorv

OST OCH CHARK

..................................................................................................................................................

129:-

Ett urval av ostar, korvar, skinkor och tillbehör ,
dippsåser och chips, fråga oss vad vi har just idag!

OST OCH CHARK BURK ........................................................................................................................................ 45:Styckepris för våra ost och charkburkar,
fråga oss vad vi har just idag!

TOAST SKAGEN

.....................................................................................................................................................

125:-

En svensk klassiker serveras på bröd

HUMMERSOPPA ....................................................................................................................................................... 95:Klassisk hummersoppa a lá savoy, serveras med grillat bröd

Har du matallergi eller intolerans, berätta gärna så vägleder vi dig.

VA R M R ÄT T E R
FISH N CHIPS

..................................................................................................................................................

255:-

Panerad färsk rödspätta serveras med dansk remoulad och pommes frites

BISHOPS BURGER

.........................................................................................

195:-

180 gram högrev serveras med sallad ,karamelliserad lök, majonäs,
pommes frites, dippsås och saltgurka

HALLOUMI BURGER ...................................................................................................................................... 195:Serveras med sallad ,karamelliserad lök, majonäs, pommes frites, dippsås
och saltgurka

FISKGRYTA MED HANDSKALADE RÄKOR

.........................................................................................

245:-

Tillagas med säsongens bästa råvaror, serveras med grillat bröd

BBQ CHUCKROLL

...........................................................................................................................................

275:-

Långbakat högrevshjärta, serveras med rödvinsglaze och pommes frites

CESAR SALLAD ...................................................................................................................................... 115/195:En riktig klassiker, gjord på bästa råvaror, serveras med sallad kyckling,
bacon, parmesan, krutonger och cesardressing

VEGANSK CHILI

..............................................................................................................................................

195:-

även för den som gillar kött!
Serveras med säsongens grönsaker och grillat bröd

TAVELRÄTT

.......................................................................................................................................................

Flera dagar i veckan har vi en dagens rätt, fråga oss i baren om vad vi
serverar just nu!

Har du matallergi eller intolerans, berätta gärna så vägleder vi dig.

175:-

N ÅG OT S ÖT T
CHOKLAD TRYFFEL

.............................................................................................

35:-/ST

Hemmagjorda av säsongens bästa produkter

SORBET

.....................................................................................................................

45:-/ST

säsongens sorbet, fråga oss vilken smak vi har just nu!

GLASS

........................................................................................................................

45:-/ST

säsongens glass, fråga oss vilken smak vi har just nu!

Vi har mängder med spirituosa till avec och guidar dig gärna genom vårt sortiment.

Har du matallergi eller intolerans, berätta gärna så vägleder vi dig.

DRYC K
Vi har ett gediget sortiment av drycker som ständigt utvecklas och guidar dig gärna.

FAT

WHISKY

Budvar 40 cl

75:-

Aberlour 12yo

34:-/cl

Bitburger 40 cl

75:-

Macallan 12yo

39:-/cl

Guiness 50 cl

85:-

Glemorangie 10yo

32:-/cl

Brooklyn Defender IPA 40 cl

90:-

Ardbeg 10yo

35:-/cl

Fullers ESB 40 cl

85:-

Coal ila 12yo

39:-/cl

Fullers London Pride 50 cl

85:-

Laphroaig 10yo

34:-/

Erdinger 50 cl

85:-

Eriksberg karkatär 40 cl

80:-

Twisted Thistle 40 cl

85:-

Lagunitas IPA 40 cl

90:-

Magners Cider 50 cl

85:-

AVEC
Hennesy

28:-/cl

Skånska sprit fabriken calvados

32:-/cl

Calle 23 tequila

32:-/cl

.............. fler finns.

KAFFEDRINKAR
FLASKÖL
Stella Artois 33 cl

67:-

Hobgobblin Ruby 50 cl

79:-

Kona Big wave 33 cl

89:-

Trapist Anchel 33 cl

95:-

............ kika gärna i ölkylen.

CIDER
Sommersby Apple 33 cl

69:-

Sommersby Pear 33 cl

69:-

Smirnoff ice 33 cl

69:-

Irish Coffe

140:-

Kaffe Karlsson

140:-

ALKOHOLFRITT
Cola/Fanta/Sprite

39:-

Brooklyn speical effects 0%

59:-

Clausthaller alkfri

59:-

Cider Alk fri

59:-

THE B I S H O PS A R MS
Vi på The Bishops Arms är stolta över vårt breda utbud
av dryck som vi vågar påstå är ett av norra Europas
bredaste. Sedan 1993 har vi varit med och bidragit till att
nya producenter, bland annat flertalet mikrobryggerier,
kommit fram i Sverige. Namnet The Bishops Arms
valdes på vår första pub i Västerås tack vare närheten
till domkyrkan och Biskopsgatan.
Sedan starten har vår mysiga gastropub varit mycket
omtyckt. Vi växer hela tiden och är nu 41 stolta gastropubar i Sverige. Vi driver även sju Hotel Bishops Arms
som servas från puben där du checkar in.
Hitintills finns hotellen i Kiruna, Piteå, Mora, Lund
Strängnäs, Köping och Kristianstad.

LI T E N ÖLG U I D E
Öl är en uråldrig dryck som bibehållit sin popularitet i
flera tusen år. I Sverige bryggdes första ölen omkring
400–600 talen e Kr. Dagens trendiga mikrobryggerier
kan alltså stoltsera med anor från tidig järnålder.
Öl är idag världens mest konsumerade alkoholprodukt
och hör också till dem som innehåller flest smakfaktorer.
Detta bekräftas av 2000-talets stora uppvaknade
intresse för öl och gastronomi. I Sverige har vi över
340 bryggerier vilket gör oss till det bryggeritätaste
landet i världen.
Ljus Lager:
En underjäst öl, ofta torr med lätt till halvfyllig smak.
Passar som sällskapsdryck eller till lättare mat
Ale:
Överjäst öl, oftast mellanmörk med halvfyllig karaktär.
Lämplig till kötträtter och grytor
Brown Ale:
Tydlig brun färg, ofta med en nötig karaktär. Till en
efterrätt med nötter eller hamburgaren?
Pale Ale:
Ljusare variant av Ale, idag ofta viss beska, men bra
som törstsläckare
IPA:
Beskare/humligare variant av Pale Ale. Många är disiga,
med en tydlig citruskaraktär
APA:
Ursprungligen en mycket ljus, lätt och humlig öl.
Nu är den snarlik IPA, men inte lika humlig
New England IPA:
Ofiltrerad IPA, ibland med tillsatt laktos. Rund, fruktig
med aromatisk humlebas

DIPA:
Dubbel-IPA. Högre alkoholhalt och beska. Ofta en tydlig
sötma från alkoholen
Stout:
Svart och fyllig. Tidigare alltid torr, men nu kan den
vara söt. Ostron eller chokladdesserter passar till denna
Porter:
Svart, söt och fyllig. Passar perfekt till chokladdesserter
eller för sig själv efter maten
Veteöl:
Lätt med lite beska, ofta grumlig. Dricks gärna varma
sommardagar eller till fläskrätter

LI TEN WHI S K YGUI DE
Vi har ett brett utbud av whisky från stora delar av världen,
även om den skotska lever kvar som storfavorit i Sverige
sedan många år. På senare år har även svenska destillerier
börjat leverera whisky av god kvalitet.
Highland:
Ofta sherryfatkaraktär med mjuk avrundning.
Glenmorangie och Dalmore kommer härifrån
Lowland:
Detta distrikts whiskys har ofta en lättare, lite gräsigare
karaktär. Mest känt idag är Auchentoshan
Islay:
Rökbombernas hemort! Härifrån har du kända destillerier
såsom t ex Ardbeg och Bowmore
Campbeltown:
Skottlands minsta distrikt, men har man Springbank
behöver man kanske inga fler?
Islands:
Samlingsnamn för öarna runt kusten med destillerier
som Highland Park
Speyside:
Del av Highlands, ofta mjuk avrundning med tydlig
sherryfatskaraktär. The Macallan är mest känd
Bourbon:
Alltid lagrade på nya fat vilket ger en parfymerad stor
arom. Makers Mark är stiltypisk
Blended:
En enklare whiskystil med stor variation. Kända märken
är Famous Grouse och Johnnie Walker
Irland:
Gärna lite lättare, rundare och sötare whisky.
Jameson är den mest kända

