
 

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. Här kan du 

se de viktigaste sporthändelserna, äta god vällagad mat. Framför allt kan du välja mellan flera olika öl 

och cider på fat. Hos oss är du alltid välkommen! 

 

CHAMBRE SEPARÈE 

Här kan du boka vårt chambre séparée för olika festliga tillfällen. 

Fira din födelsedag med familjen. 

Se ditt favoritlag med polarna. 

Boka och sjunga karaoke med dina kollegor. 

Affärslunch eller middag med tillgång till stor skärm. 

 

 

 

 

 



             

 

STARTERS 

 

TOAST SKAGEN    129 kr 

Serveras med amerikansk löjrom, smörstekt bröd och citronklyfta 

Classic Swedish toast skagen served with American bleakroe, butterfried bread and lemon 

 

 

 

RÅBIFF     129 kr 

Serveras med picklad gulbeta, silverlök, friterad kapris och potatischips, bakad äggula, parmesan och dijonnaise  

Beef tartar served with pickled beetroot, silver onion, fried capers and potatoes chips, baked egg, parmesan and 

dijonnaise 

 

 

 

SALAMICARPACCIO     125 kr   

Serveras med tryffelmajonnäs, cocktailtomat och fänkålssallad 

Served with truffle mayonnaise, cocktail tomato and fennel salad 

 

 

 

NACHOS                95 kr 

Serveras med salsa och guacamole 

Served with salsa and guacamole 

 

 

 

COMBO PLATE    95 kr 

Serveras med chili cheese nuggets, mozzarella sticks, salsa, selleri och fetaostdressing 

Served with chili cheese nuggets, mozzarella sticks, salsa, celery and feta cheese dressing 

 

 

 

 

 

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



         

 

               

BURGERS  

 

JOHN SCOTT’S BURGER, 160 g   185 kr (double 245 kr) 

Burgare av högrev och bringa med bacon, cheddarost, krispsallad, tomat, rödlök och dressing. Serveras med 

saltgurka, pommes frites och chiliaioli  

Chuck and brisket burger with bacon, cheddar, lettuce, tomato, red onions and dressing. Served with pickles, 

fries and chili aioli 

 

 

TRYFFEL BURGER, 160 g    195 kr (double 255 kr) 

Burgare av högrev och bringa med karamelliserad champinjon och lök, cheddarost, krispsallad, tomat och 

tryffelmajonnäs. Serveras med pommes frites, saltgurka och chiliaioli 

Chuck and brisket burger with caramelized mushrooms and onion, cheddar, lettuce, tomato and truffle 

mayonnaise. Served with pickles, fries and chili aioli 

 

 

PEPPER JACK BURGER, 160 g   195 kr (double 255 kr) 

Burgare av högrev och bringa med jalapeño, pepper jack ost, krispsallad, rödlök och peppardressing. Serveras 

med pommes frites, saltgurka och chiliaioli 

Chuck and brisket burger with jalapeño, pepper jack cheese, lettuce, red onions and pepper dressing. Served 

with pickles, fries and chili aioli 

 

 

HALLOUMI BURGER    185 kr (double 235 kr) 

Med avokado, picklad rödlök, krispsallad och chiliaioli. Serveras med saltgurka, pommes frites och chiliaioli 

With avocado pickled red onions, mixed salad and chiliaioli. Served with pickles, fries and chili aioli 

 

 

 

SIDEORDERS 

Chilimajonnäs 20 kr Bearnaisesauce 20 kr Tryffelmajonnäs 25 kr 

Guacamole 25 kr Salsa 20 kr  Fries 35 kr 

Pepper dressing 20 kr Majonnäs 15 kr  Fetaost dressing 25 kr 

 

 

 

 

 

 

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



 

MAIN COURSES 

 

 

RYGGBIFF      279 kr 

Serveras med stekt potatis, tomatsallad, rödvinssås och bearnaisesås 

Served with fried potatoes, tomato salad, red wine sauce and bearnaise sauce  

 

KRÄMIG KYCKLING PASTA   195 kr 

På papardelle med chili, paprika, vitlök och parmesan  

Creamy chicken pasta on papadelle with chili, pepper, garlic and parmesan 

    

HEL RÅBIFF MED POMMES                               219 kr  

Serveras med picklade gulbetor, silverlök, friterad kapris och potatischips, bakad äggula, parmesan och 

dijonnaise  

Beef tartar served with pickled beetroot, silver onion, potato chips, baked egg, parmesan and dijonnaise 

            

JOHN SCOTT’S CAESAR SALAD                 195 kr 

Med kycklingfilé, krutonger, bacon, parmesan, cocktailtomater och hemmagjord Caesardressing 

With chicken thigh fillet, croutons, bacon, parmesan, cocktail tomatoe and homemade Caesar dressing 

 

GRILLAD TONFISK     279 kr 

Serveras med mangosalsa, lime-yoghurt och spicy potatis 

Grilled tuna served with mangosalsa, lime-yoghurt and spicy potatoes 

 

FISH AND CHIPS   195 kr 

Serveras med tartar sås och citronklyfta 

Served with tartar sauce and lemon 

    

HEL TOAST SKAGEN                               219 kr  

Serveras med amerikansk löjrom, smörstekt bröd och citronklyfta 

Classic Swedish toast skagen served with American bleakroe, butterfried bread and lemon 

            

MARINERAD TOFU MED UGNSBAKAD SÖTPOTATIS                165 kr 

Serveras med krämig rödkålssallad, fetaostdressing och lime 

Marinated tufo with baked sweet potatoes served with creamy red cabbage salad, feta cheese 

dressing and lime 

 

 

 

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

 

 



DESSERTS 

 

 

GLASS MED VARMA HJORTRON    125 kr 

Serveras i en mandelkorg 
Ice cream with warm cloudberry served in an almond basket 

 

 

CRÈME BRÛLÉE     95 Kr 

Serveras med bär 

Served with sugared berries 

 

 

CHOKLAD TRYFFEL     35 Kr 

  

 

 

 

 

COFFEE      32 kr 

TEA      32 kr 

ESPRESSO      29 kr 

CAPPUCCINO      37 kr 

CAFE LATTE      39 kr 

 

IRISH COFFEE, 5cl     136           

  

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 
 



KID’S MENU 

(Under 12 years old) 

 

FISH & CHIPS      79 kr 

Friterad torsk med hemmagjord tartarsås, pommes frites och citron 

Fried cod with homemade tartar sauce, fries and lemon 

 

 

CHICKEN NUGGETS     79 kr 

Serveras med pommes frites och majonnäs 

Served with fries and mayonnaise 

 

 

MINI BURGER      79 kr 

Hamburgare med tomat, sallad, rödlök  

Serveras med pommes frites och majonnäs  

Hamburger with tomato, lettuce and red onion  

Served with fries and mayonnaise 

 

 

PANCAKES      79 kr 

Pannkakor med grädde och sylt  

Pancakes with whipped cream and jam 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


