
VÅR HISTORIA

Historien om John Scott’s börjar i slutet av 1700-talet i ett område i 
Göteborg, ett område vid namn Wohlfahrts ängar. 

Byggnaderna i detta område var byggda efter engelsk stil och dessutom 
var tomtägaren Jacobina Scott, född Barclay, gift med en engelsman, 
pastor John Henry Scott. Därför döptes området snart om till Engelska 
kvarteret. 1867 köpte staden marken av familjen Scott.

Sedan dess har området och dess fastigheter steg för steg 
moderniserats, men de karaktäriska engelska inredningsattributen lever 
kvar i dagens John Scott’s, namngiven för att hedra de ursprungliga 
tomtägarna.

VÅR IDÉ

Vi vill att du ska känna dig lika hemma hos oss som i ditt eget 
vardagsrum, om inte mer. Vi värnar om både våra gäster men också om 
miljön och en hållbar framtid. Därför använder vi oss i största mån av 
svenska produkter och har valt att jobba med lokala leverantörer, allt 
vårt kött kommer ifrån svenska gårdar. Vi erbjuder god och hållbar mat 
från Sverige och närliggande områden med förhoppningen att bidra till 
en minskad klimatpåverkan. 

Bowla, ät god mat och släck 
törsten - allt på samma plats.  

VÅR PERSONAL

I baren och på golvet har vi kunnig personal som kan hjälpa dig med allt 
från att hitta rätt i huset till välja rätt dryck i glaset. Vi ses i baren där vi 
tar emot din beställning.

Har du allergier eller vill veta mer om maten? Fråga vår kunniga 

personal!

AKTIVITETER
Hos oss kan du även bowla och se ett brett utbud av 
liveband & trubadurer från hela Sverige.

Boka din personalfest, konferens, födelsedagsfest 
eller företagsevent hos oss. Sällskap upp till 150p 
personer.

Hos oss är du alltid välkommen!



LIGHTER ALTERNATIVES

GARLIC BREAD  50 kr 
Grilled garlic bread with dip. 
Grillat vitlöksbröd med dipp.

CHILI CHEESE POPPERS   55 kr
Deep fried cheddar cheese with jalapeño and aioli.
Friterad chili cheese med aioli.

MOZZARELLA STICKS   55 kr  
Deep fried mozzarella sticks with spicy tomato salsa.
Friterade mozzarellastavar med tomatsalsa.

HOT DIRTY FRIES*    75 KR                                                                                
Pommes frites with cheddar cheese, fresh red onion and jalapeños 
topped with srirachamayo.
Pommes frites med cheddarostsås, färsk rödlök och jalapeños toppad 
med srirachamayo.

JOHN SCOTT’S PLOCKTALLRIK*    95 KR                                                         
A mix of fresh vegetables, mozzarella sticks and deep fried tortillas  
served with hummus and salsa.
En mix av grönsaksstavar, mozzarella sticks och friterade tortillas 
serveras med hummus och salsa.

NACHOS   85 KR  
Nachos with guacamole, spicy tomato salsa, cheddar cheese, crème 
fraîche and jalapeños.
Nachostallrik med guacamole, tomatsalsa, cheddar, crème fraîche och 
jalapeños.

SIDES TO SHARE

CHIPS WITH DIP X2   50 kr 
Pommes frites med två dippsåser.

SWEET POTATO CHIPS WITH DIP X 2    65 kr
Sötpotatispommes med två dippsåser.

We serve high quality 
beer, go to the bar!

* JOHN SCOTT’S FAVOURITES



BURGERS (served well done)

JOHN SCOTT’S BURGER*    99 kr 
Swedish beef burger with cheddar cheese, lettuce, dressing, tomato and 
pickled red onion. Served with chips and dip.
Hamburgare gjord på svensk nötfärs med cheddarost, sallad, dressing, 
tomat och picklad rödlök. Serveras med en dippsås och pommes frites.

JOHN SCOTT’S HALLOUMI BURGER*   149 kr
Grilled chili- and lime glazed halloumi burger with, lettuce, dressing, 
tomato, and pickled red onion. Served with sweet potato chips and 2 
different dip sauces.
Grillad chili- och limeglaserad halloumiburgare med sallad, dressing, 
tomat och picklad rödlök. Serveras med sötpommes och två dippsåser.

TRUFFLE BURGER*    159 kr 
Swedish chuck steak burger with cheddar cheese, lettuce, truffle-
dressing, tomato and roasted onion. Served chips and two different dip 
sauces.
Svensk högrevsburgare med cheddarost x2, sallad, tryffeldressing, tomat 
och rostad lök. Serveras med två dippsåser och pommes frites.

X-TRA CHEESEBURGER    149 kr 
Swedish chuck steak burger with cheddar cheese X3, lettuce, dressing, 
tomato and pickled red onion. Served chips and two different dip 
sauces.
Svensk högrevsburgare med cheddarost x3, sallad, dressing, tomat och 
picklad rödlök. Serveras med två dippsåser och pommes frites.

* JOHN SCOTT’S FAVOURITES

KIDS MENU (to 12 y/upp till 12 år)

MINI BURGER WITH CHIPS*   70 kr
Miniburgare med bröd och pommes frites.

PANCAKES WITH WHIPPED CREAM AND JAM    70 kr 
Pankakor med grädde och sylt.

Add or change 
to sweet potato 
chips? + 15 kr

Extra meat on 
your burger? 

+ 50 kr



MAIN COURSES

JOHN SCOTT’S FISH AND CHIPS    149 kr
Battered cod with pommes frites, served with homemade remoulade.
Panerad torsk med pommes frites, serveras med hemmagjord 
remouladsås. 

RAGGMUNK & FLÄSK*    99 kr
Potato pancake with smoked side pork and lingonberries.
Raggmunk med rökt sidfläsk och rårörda lingon. 

PESTOPASTA*    119 kr
Pappardelle pasta with pesto, sun-dried tomatoes, arugula and 
parmesan.
Pappardelle pasta med krämig pestosås, soltorkade tomater, ruccola 
och parmesan.

JOHN SCOTT´S WRAP   119 kr
Tortilla wrap x2 filled with deep fried falafel, hummus, lettuce and 
tomato topped with feta cheese .
Tortilla wrap x2 fylld med friterad falafel, hummus, sallad och tomat 
toppad med fetaost . 

SWEDISH ENTRECÔTE*   229 kr
Swedish entrecôte with pommes frites, grilled cherrytomatos, fried kale 
and béarnaise.
Svensk entrecôte med pommes frites, grillade  körsbärstomater, friterad 
grönkål och béarnaise.

DESSERTS

VANILLA ICE CREAM    75 kr
served with chocolate sauce-/berrys.
Vaniljglass med chokladsås-/bär, Från Neerings i Grythyttan

WHISKY ICE CREAM    75 kr
served with chocolate sauce-/berrys.
Whiskyglass med chokladsås-/bär, Från Neerings i Grythyttan

RASPBERRY SORBET*   95 kr
Our own sorbet, with the taste of Kopparberg Rasberry 
Smooth Cider, made by Neerings in Grythyttan.
Vår egen sorbet, med smak av Kopparberg Rasberry Smooth Cider, gjord 
av Neerings i Grythyttan.

  Sorry, adults only.

  

* JOHN SCOTT’S FAVOURITES



SPARKLING WINE  glass bottle
Lindeman’s Bin Australia  79 kr 379 kr
Prosecco Piccolato Italia                     79 kr 379 kr
CHAMPAGNE
Bollinger France    999 kr 

DRAUGHT 

SWEET CIDER     40cl pint
Kopparberg Raspberry Smooth Sweden  63 kr 65 kr

JOHN SCOTT’S BREWERY (Gothenburg)
Guest tap - Ask our staff                 69 kr 79kr

LAGER     
Sofiero Original Sweden    49 kr 59 kr
Höga Kusten Lager/Ale, Sweden   59 kr 69 kr

ALE 
Ricky’s IPA Sweden     55 kr 65 kr

ODD ISLAND (Gothenburg)
Guest tap - Ask our staff    82kr 

STOUT
Guinness Ireland     73 kr 

BOTTLE

SWEET CIDER     
Kopparberg Pear Sweden    56 kr 33cl
Kopparberg Elderflower & Lime Sweden  56 kr 33cl
Kopparberg Strawberry & Lime Sweden  56 kr 33cl

DRY CIDER     
Kopparberg Naked Apple Sweden   58 kr 33cl

LAGER     
Sofiero Original Sweden    60 kr 50cl
Höga Kusten Lager/Ale, Sweden   69 kr 50cl
Fagerhult Export Sweden    66 kr 50cl
Zeunerts Merke Sweden    66 kr 50cl
Kopparberg Fruit Lager Sweden   62 kr 33cl
Breznák Czech Republic    69 kr 35,5cl

ALE
New Castle England                   66 kr 33cl 
London Pride England                   69 kr 33cl

WINE

WHITE WINE     glass bottle
Lindemans Chardonnay/Semillon, Australia  62 kr 279 kr
Jacobs Creek Dry Reisling, Australia   72 kr 325 kr
Chablis France                               485 kr
RED WINE      
Lindemans Shiraz Cabernet, Australia   69 kr 299 kr
Campo Viejo Crianza Tempranillo Rioja, Spain         76 kr 345 kr
Cavalieri Reali, Valpolicella Ripasso Italy    425 kr
Tommasi, Amarone, Italy                              745 kr

ROSÉ WINE      
Lindeman’s Western Cape, South Africa  79 kr 299 kr

56,8 cl


