
 

På John Scott’s Kopparberg använder vi 100% svenskt kött och främjar lokalt producerade råvaror. 

Please contact our staff if you need help with translation! 

 

 

Mindre rätter 
Chips/nötter                                                                                                                                                      39:- 

Oliver                                                                                                                                                                45:- 

Pommestallrik/Sötpommestallrik m. dipp                                                                                                      75:- 

Hot Dirty Fries -smält ostsås, jalapeno, färsk lök och chipotlemayo                                                            95:- 

Truffle Fries- tryffelmayo, parmesan och picklad rödlök                                                                              95:- 

Mozzarellasticks, Lökringar eller Chilicheese m. dipp                                                                                   59:- 

Pubtallrik                                                                                                                                                         149:- 

(blandning av mozzarellasticks, lökringar och chilicheese) m. 2x dipp                                       

Buffalo Wings                                                                                                                          Halv 139:- / Hel 229:- 

-Svenska kycklingvingar i bbq-marinad m. selleristavar och bluecheese dipp 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hamburgare 
- alla våra hamburgare görs på svenskt högrev, steks well done och kommer i ett briochbröd bakat i Avesta. Serveras med 
pommes & dipp. 

JS Original                                                                                                                                            179:- 

- cheddar, JS-dressing, krispsallad, tomat, silverlök 

Red hot chili pepper                                                                                                                             189:- 

- pepperjackost, chipotledressing, krispsallad, tomat, jalapeno 

Tryffeln                                                                                                                                                 189:- 

- cheddar, krispsallad, tomat, picklad rödlök, parmesan 

Månadens burgare (finns på svarta tavlan eller fråga personalen)                                                 199:- 

 

 

TILLÄGG 
 

Extra kött                                                                                                                                              59:- 

Byte till sötpommes                                                                                                                              25 :- 

Byte av, eller lägga till dipp                                                                                                                 15:- 

Dirty fries & tryffelfries    (uppgradera dina pommes)                                                                       39:- 

 

Dipper: tryffelmayo, bearnaise, cheddar, bbq, aioli 

 

 



 

Bistro 
Fish & Chips                                                                                                                                          179:- 

-serveras m. pommes, vår egen remouladsås och citron 

Chicken Tikka Masala                                                                                                                          199:- 

- Traditionell krämig indisk curry  som också är en brittisk nationatlrätt med svensk kycklingfilé, 
cashewnötter, lök, paprika som serveras med basmatiris och naanbröd. 

Veggie Tikka Masala                                                                                                                           199:- 

- traditionell krämig indisk curry som också är en brittisk nationatlrätt med qournfilé, cashewnötter, 
lök, paprika som serveras med basmatiris och naanbröd. 

Krämig oxfilépasta m. champinjoner och parmesan                                                                         229:- 

Tortellini fylld med ricotta och spenat i krämig svampsås med parmesan                                     189:- 

Steak frites                                                                                                                                         279:- 

- svensk biffstek serveras med pommes, bearnaisesås och tomatsallad 

 

 

Efter maten 
Tors Fudge Cake m. rårörda hallon och grädde                                                                                  99:- 

Glass (fråga efter dagens smaker)                                                                                                      79:- 

 

 

 

Allergier? Fråga personal för vägledning!  


