
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, vinna fina priser på quiz. Framförallt finns det ett 
brett utbut av öl och cider på fat för att du ska hitta din favorit.  

Hos oss är du alltid välkommen!

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!



LIGHTER ALTERNATIVES

GARLIC BREAD    45 kr
Hot crusty bread flavored with garlic and butter.
Vitlöksbröd.

TOAST SKAGEN   79 kr
A tasty combination of shrimps, mayonnaise, dill and red onion served 
on a piece of dark rye bread.
En smakrik röra på räkor, majonnäs, dill och rödlök serverat på kavring.

PICKING PLATTER    139 kr
A selection of fine mature cheeses and charcuteries. Served with 
homemade chutney and grissini.
Vårt urval av smakrika lagrade ostar och charkuterier. Serveras med 
hemmagjord chutney samt grissini. 



BURGERS (served well done)

JOHN SCOTT’S BURGER    180g 169 kr / 360g 219 kr
Chuck and brisket burger with cheddar cheese, bacon, lettuce, dressing, 
tomato and pickled red onion. Served with pickles, chips and three 
different dip sauces.
Hamburgare gjord på högrev och bringa med cheddarost, bacon, sallad, 
dressing, tomat och syrad rödlök. Serveras med saltgurka, tre dippsåser 
och pommes frites.

HALLOUMI BURGER    149 kr
Chili- and lime marinated halloumi burger served with sweet potato fries.
Chili- och limemarinerad halloumiburgare serveras med 
sötpotatispommes.

MAIN COURSES

JOHN SCOTT’S CAESAR SALAD chicken 159 kr shrimps 169
Grilled corn chicken breast/handpeeled shrimps with romaine lettuce, 
caesar dressing, red onion, tomatoes, topped with bacon, garlic 
croutons and parmesan.
Grillad majskycklingfilé/handskalade räkor, romansallad, rödlök, 
bacon, tomat, caesardressing, vitlökskrutonger samt toppad med riven 
parmesan.

JOHN SCOTT’S FISH AND CHIPS     155 kr
Beer battered cod with chips. Served with homemade remoulade.
Ölpanerad torsk med pommes frites, serveras med hemmagjord 
remouladsås.

MUSHROOM PASTA     159 kr
Ricotta stuffed ravioli served in a cream sauce with green asparagus, 
cherry tomatoes and mushrooms.
Ravioli fylld med ricottaost serveras i en gräddig sås med grön sparris, 
körsbärstomater och skogens svamp.

BABY BACK RIBS     169 kr
Honey and chili glazed baby back ribs served with baked potato and a 
chive creme fraiche.
Honungs- och chiliglaserat baby back prime ribs serveras med bakad 
potatis och crème fraiche med gräslök.



MAIN COURSES

PULLED PORK SANDWICH    159 kr
Slow cooked BBQ pulled pork served on ciabatta with pickled white 
cabbage and coleslaw.
Långkokad BBQ pulled pork serveras på ciabatta med picklad vitkål och 
coleslaw.

SIRLOIN STEAK     189 kr
Grilled sirloin steak served with slow roast tomato, garlic butter 
and chips.
Grillad ryggbiff serveras med ungbakad tomat, vitlöksmör 
och pommes frites.

VEGETARIAN CURRY   169 kr
Chickpea curry with coconut cream and tomatoes, served with parsnip 
crisps, chili- and lime creme fraiche and rice.
Kikärtscurry med huset kryddblandning, kokos mjölk, palsternackschips,
crème fraiche med chili och lime samt basmatiris.

DESSERTS

BAILEYS CRÈME BRÛLÉE   79 kr
Baileys crème brûlée served with a raspberry coulis.
Baileys crème brûlée serveras med en halloncoulis.

HONEYCOMB ICECREAM   79 kr
Creamy ice-cream served with honeycomb.
Krämig glass serveras med honeycomb.


