Hamburgarna görs av 100% nötkött från svenska gårdar. Alla serveras medium,
med husets pommes frites, BBQ-sås och coleslaw.
Lunch
Basic Burger
180g nötkött
Isbergssallad, tomat,
rödlök, saltgurka och
husets dressing.

95:-

Övrig tid
115:-

Cheese Burger
är en Basic Burger
med fransk lantost.

105:

120:-

Bacon Burger
är en Basic burger
med ekologisk bacon.

105-

120:-

All-in Burger
är en Basic Burger
med ost och bacon.

115:-

130:-

Sambal Burger
(Ost. Bacon)

115:-

130:-

Chilli Burger

115:-

130:-

Tillbehör
Lökringar
Bearnaisesås
Cimichurrosås

Lunch Övrig tid
95:Vegetarian Burger
Isbergssallad, tomat,
rödlök, saltgurka och
husets vitlöksdressing,
pommes frites och
coleslaw.

110:-

105:Fish Burger
180g lax och torsk
Isbergssallad, tomat,
rödlök, saltgurka och
remouladsås,
pommes frites och
coleslaw.

115:-

95:Quorn Burger
En vegetarisk burgare
som serveras med
mango/chilisås, tomat,
rödlök, mixsallad,
saltgurka,
pommes frites och
coleslaw.

110:-

95:Chicken Burger
Grillad kycklingfilé
som serveras med
sweet chilisås,
grillad majskolv,
tomat, rödlök,
mixsallad,saltgurka,
lökringar, pommes frites och
coleslaw.

110:-

95:-

110:-

Halloumi Burger

35:-15:15:-

ØMERIK´S PIZZA MENY
PRISGRUPP FAMILJE
PRISGRUPP FAMILJE
E
A
PIZZA
PIZZA
95:230:80:175:- ØMERICKS PIZZOR
PIZZOR
Alla pizzor innehåller tomatsås & ost
1. Lorin oxfilé, fläskfilé, lök, f.tomat
Barnpizza 10:- mindre än ord.pris
bearnaisesås
1. Margherita tomat, ost
2. Kobani oxfilé, champ, lök,
2. Vesuvio skinka
sambal, bearnaisesås
3. Marinara räkor, musslor
3. Viking Special (halv. inb.) oxfilé,
4. Capricciosa skinka, champjoner
tomat, paprika, lök, champ,
5. Opera skinka, tonfisk
räkor, musslor, bearnaisesås
6. Al tonno tonfisk, lök
4. Hakari lök, tomat, fläskfilé,
7. Campagnola salami, champjoner
bearnaisesås
8. Hawaii skinka, ananas
5. Dalkurd (halv. inb.) oxfilé, lök,
9. Avanti räkor, champjoner
f.tomater, bearnaisesås
10. Bussola skinka, räkor,
PRISGRUPP
F
11. Apollo skinka, räkor, ananas
235:12. Pompei bacon, ägg, lök
MEXIKANSKA PIZZOR 95:13. Vegetariana f.paprika, champ,
1. Acapulco oxfilé, tacokryddmix,
oliver, lök, kronärtskocka, sparris
champ, tacosås, jalapeno, lök,
14. Tropicana skinka, banan, curry
f.vitlök
15. Blognese köttfärs, lök
2. Azteka skinka, tacokryddmix,
16. Indiana räkor, purjolök, curry, ananas
tacosås, jalapeno, gräddfil
17. Calzone (inbakad) skinka,
3. Mexicana köttfärs, tacokryddmix,
vitlök, tacosås, jalapeno, lök
PRISGRUPP
B
4. Oriental köttfärs, lök, tomat,
90:220:SPECIAL PIZZOR
paprika, tabasco
1. Sim sala bim skinka, köttfärs, räkor, ägg, lök
PRISGRUPP
G
2. Quattro skinka, champ, räkor, musslor
95:235:3. Sole mio salami, bacon, ägg, lök, oliver
KEBAB SPECIAL
4. Gorgonzola skinka, räkor, lök, gorgonzolaost 1. Kebabpizza
5. Kycklingpizza kyckling, curry, ananas, purjolök
kebabkött, tomat, pepperoni, lök,
6. Husets pizza (ostgratinerad)
2. Kebab kebabkött
champ, skinka, räkor, lök, f.paprika
(grönsaker efteråt)
7. Asmin skinka, champ, salami, räkor, lök
3. Inbakad Special kebabkött
(grönsaker efteråt)
PRISGRUPP
C
INBAKADE SPECIAL PIZZOR
KEBABRÄTTER
95:95:1. Tefat (dubbel botten) skinka, räkor, champ
1. Kebabtallrik med ris eller pommes
2. Calzone Spec. tomat, ost, skinka, räkor, champ 2. Kebabrulle
3. Colombo köttfärs, lök, tomat,
3. Kebab Iskender hembakad tärnad bröd
4. Globen (dubbel botten) kebab, lök, vitlöksås
4. Gyrostallrik
Sallad och kebabsåser
ingår i alla kebabrätter

Pastarätter

Lunch
Kyckling och curry 89:Pasta carbonara
89:89:Vegetarisk pasta
89:Pasta Gorgonzola
99:Pasta med oxfilé

Sallader

Lunch
Grillad biff-sallad
95:Ceasarsallad
95:Fetaostsallad
90:Tonfisksallad
90:Kebabsallad
90:Halloumi sallad
90:Räksallad
90:-

Övrig tid
95:95:95:99:105:-

Husets Erbjudande
Lunch Övrig tid
Kycklingfilé med curry sås
Ryggbiff med bearnaise
Lasagne al forno
Kebab tallrik
Kebab rulle

100:125:95:85:75:-

Övrig tid
95:95:95:95:95:95:95:-

Pan Pizzor
S (1-2pers) 95:- M (2-3 pers) 170:Alla pizzor innehåller italiensk tomatsås, bagarens
ostblandning och färsk oregano

Corny
Oxfilé, f. champinjoner, f.paprika, gorgonzola, lök, bearnaisesås
Silly
Kyckling, purjolök, paprika, curry
Plenty
F. champinjoner, basturökt skinka, salami, lök, kalamataoliver
Kobané Oxfilé, f. champinjoner, jalapeño, tacosås, vitlök, lök, tacokrydda
Smiley
Kebabkött, lök, tomat, vitlök, vitlökssås
Happy
F. champinjoner, paprika, lök, kronärtskocka, kalamataoliver
Fishy
Ansjovis, chilipeppar, kapris, kalamataoliver, persilja
Selfie
5 valfria ingredienser
Ála Franco Marinerad oxfilé, aubergine, zucchini, paprika, vitlök, champinjoner, basilika

Barnmeny
Juniorburger
Chicky bits
Lasagne al forno
Pannkakor med sylt
Valfri pasta

LUNCH
75:75:75:75:75:-

Vi bjuder alla barn på glass

105:135:135:95:95:-

Ømerick´s
08-645 14 41

Sjöviksbacken 25A ÅRSTADAL 11756 Stockholm
www.qmericks.se
Nu kan du komponera din egen tallrik med dina favoriter.
Vi har ett brett sortiment av tillbehör och du bestämmer själv vad du vill ha
på din hamburgare och pizza.
Nykomlingar i vår meny är hamburgarna Sambal, Chili och Halloumi.
Vi lagar allt själva och har hög kvalité på de råvaror vi använder.
Hamburgarna är gjorda av svenskt gårdskött, lax och torsk eller
vegetariska med ekologiska grönsaker.
Qmericks har fullständiga rättigheter.
Events
Qmericks har även blivit populärt att hyra för events bland företag,
föreningar och privata sällskap. På barnkalas bjuder vi självklart på
glassen. I samband med bokning av barnkalas kan ni även beställa
ansiktsmålning och fiskdamm.
Lokalen kan bokas för sällskap från 10-42 personer.
Vi står gärna till tjänst om ni har särskilda önskemål.

LUNCH 90:Pizzor - Nr 1 - 17 Vardagar 1000 - 1400
Inkl., Smörbröd, Läsk, Kaffe
Vi har Glutenfri pizza och burgerbottnar

Öppettider
Måndag - Torsdag 10 00 - 21 00
Fredag - Lördag 10 00 - 22 00 Söndag 12 00 - 21 00

Välkommen!

