MENU

PROVNINGAR
Våra ölprovningar är till för alla - nyfikna
amatörer såväl som inbitna proffs. Vi provar
minst 5 olika öl och berättar om ursprung och
vad som kännetecknar olika ölsorter. Vi har
ölprovningar på alla våra restauranger bortsett
från Monks Wine Room (där man
istället kan prova viner).

STADSVANDRINGAR
Följ med på en trevlig stadsvandring där vi
promenerar kring stan i lagom takt och
berättar om intressanta platser och historiska
händelser. Läs mer om denna aktivitet på
www.paradiseshop.se.

BRYGGKURSER
Vill du brygga en helt egen öl har vi bryggkurser på Wallingatan. De anordnas minst en
gång i veckan och leds av erfarna bryggmästare. Vi har även kurser riktade mot hembryggare, som ger dig all kunskap du behöver
för att börja brygga hemma.

HEMBRYGGARBUTIK
Om din hobby råkar vara att brygga öl hemma
(eller om du är sugen på att börja) finns allt du
behöver i vår nya butik på Wallingatan 38.
Dessutom finns oftast någon av våra bryggmästare
på plats för att svara på frågor och ge råd. Hela
sortimentet finns också för hembeställning
i vår webshop.
Mer info, produkter och möjlighet
att boka aktiviteter finns på

www.paradiseshop.se

VISIT OUR
OTHER BARS
Monks has four restaurants in Stockholm. In
two of these we have our very own breweries.
They´re not far away - visit them!
Monks har fyra restauranger i Stockholm.
På två av dessa har vi dessutom egna bryggerier.
Våra andra krogar ligger inte långt bort
– besök dem gärna!

WELCOME TO
MONKS
AMERICAN BAR
Monks Porter House
Munkbron 15, Sthlm City

Monks Café & Brewery
Wallingatan 38, Sthlm City

We serve food and drinks inspired by the
southern USA, with lots of love for burgers,
sandwiches and fried goodies.
We have a wide array of good beer, wines, gin,
coffee and whiskey. In this menu you’ll find a
small part of our broad assortment. Our staff is
very knowledgable and will be pleased to help
you select appropriate beverages for your meal.
Enjoy!
På Monks American Bar hämtar vi inspiration
från den amerikanska södern. Det är mycket fokus
på burgare, matiga mackor och friterade godsaker.

Monks Wine Room
Lilla Nygatan 2, Gamla Stan

Vi har massor av bra öl, vin, gin, kaffe och whisky.
I denna meny finner man endast en liten del av
vårt stora sortiment. Vår kunniga personal hjälper
er gärna att hitta något som passar till maten.
Låt det väl smaka!

WELCOME TO
MONKS!

FRIES N’
STUFF

WINE

Animal style

Cheese, fried onions & Monks hamburger dressing

Ost, stekt lök & Monks hamburgerdressing

57:Speciale

Finely chopped onions & Monks curry ketchup

Finhackad gul lök & Monks curryketchup

House Red

347/77:-

Porky’s

House Exclusive Red

396/99:-

Ost, finhackad bacon & grönt

Monks Uniqum Red

fr. 137:-/glass

57:Cheese, finely cut bacon & green

63:-

Husets röda vin
Husets exklusiva röda vin
Monks Uniqum Rött

El Mexicano Max

Cheese, pico de gallo, jalapeños & coriander

Ost, pico de gallo, jalapeños & koriander

63:Garlic Parmesan

Parsley, garlic & parmesan cheese

Persilja, vitlök & parmesanost

63:-

You can get sweet potato fries
at no extra cost!
Byt till sötpotatisfrites utan
extra kostnad!

House White

347/77:-

House Exclusive White

396/99:-

Husets vita vin

Husets exklusiva vita vin

Monks Uniqum White fr. 137:-/glass
Monks Uniqum Vitt

ON TAP
Our love for beer is something out of the ordinary.
At Monks American Bar we serve beer from some
of the best brewers of the United States. As the
volume we import varies, so do our served brews.
Ask the staff what’s on tap at the moment.
Vår kärlek till öl är något utöver det vanliga. På Monks
American Bar serverar vi amerikanska öl från några av
världens bästa bryggare. Då volymen vi får in varierar,
roterar vi våra fatöl ofta. Fråga gärna servisen vad som
är påkopplat för tillfället.

FRIES N’
STUFF
Nachos

With cheese, guacamole, pico de gallo,
crema fresca, frijoles
& jalapeños

Med ost, guacamole, pico de gallo,
gräddfil, frijoles
& jalapeños

99:-

MADE IN MONKS
In our brewery on Wallingatan (the oldest one in
Stockholm!) we brew everything from traditional
lagers to experimental brews with exotic herbs.
Ask the staff what’s served at the moment.
I vårt bryggeri på Wallingatan
(det äldsta i Stockholm!) brygger vi allt från
traditionella lager till experimentella kompositioner
med exotiska kryddor i satsen. Fråga
servisen vad som serveras nu.

33cl

77-127:-

Dip sauces
Mayonnaise			

10:-

Truffle mayonnaise		

15:-

Curry ketchup			

15:-

Aioli					

15:-

Barbeque				

15:-

Majonnäs

Tryffelmajonnäs

FINGER
FOODS
A basket of goodies
En korg med godsaker
BBQ glazed rib sticks
BBQ-glaserade revben

+

Chili poppers

BREWED
@MONKS
Apart from the beers we import from USA and the
ones we brew ourselves, we have a few permanent
brews that are always available. They were created
in close collaboration with select breweries and
approved by many tastebuds before ending
up on our menu.
Bortsett från den öl vi tar in från USA och den vi
brygger själva, har vi ett antal permanenta brygder
som alltid finns att tillgå. I nära samarbete med
utvalda bryggerier och godkända av ett stort antal
erfarna smaklökar erbjuder vi dessa öl som slår sina
konkurrenter på fingrarna.

Ostfylld chili

+

Buffalo wings

Kryddiga kycklingvingar

+

Monks Dark Lager

Fries

(Mörk Lager 5,0%)

Färska frites

+

Onion rings
Lökringar

+

Mozzarella sticks
Mozzarellastavar

157:-

/per korg

Monks Bavarian Pils
(Pils, 4,7%)

99:-

/3 st olika valfria

Monks Light Lager
(Blond Lager 5,2%)

50cl

77:-

BEVERAGES
Coffee/tea

34:-

Cappuccino

45:-

Café au lait

45:-

Kaffe/te

Espresso

Single
Double

35:45:-

Soda/water

37:-

Läsk/vatten

Non-alcoholic beer

Alkoholfri öl

47:-

ASK THE STAFF ABOUT
AFTER DINNER AVEC!
FRÅGA SERVISEN OM
AVEC EFTER MATEN!

SANDWICHES
Club sandwich
Chicken, bacon, salad, tomatoes & mayonnaise
Kyckling, bacon, sallad, tomat & majonnäs

107:Reuben
Beef brisket, sauerkraut, cheese & dijon mustard
Oxbringa, surkål, ost & dijonsenap

117:-

BURGERS

DESSERT

We make our burgers at the premises - we
create minced meat from the finest chuck meat and
season it carefully. No artificial flavoring, coloring
or other chemicals touch our meat. All our burgers
are served with salad, coleslaw, cheese & fries.

Pecan pie with ice cream

Choose how well done you want your burger!
Vi tillverkar våra berömda burgare på plats. Vi
maler högklassigt högrev till färs innan vi kryddar och
steker det enligt önskemål. Inga konserveringsmedel,
kemikalier eller andra konstigheter rör våra burgare.
Alla våra burgare serveras med sallad, coleslaw,
ost och färsta frites.
Välj hur välstekt du önskar din burgare!

Classic
Bacon
Vegan

167:-

Pekannötspaj med en kula glass

79:-

