Jul emeny 20 1 8
J ul e l un c h
159,- (1, (1a, (1b, 2, 4, 5, 11) Gravet Laks Sandwich
Serveres med solsikkebrød, frisk salat,
rødløk, røkt laks og potetsalat.

175,-

(1, (1a, (1b, 2, 4, 5, (9c, 12)

Julesalat

Serveres med juleskinke, svisker, aprikos,
valnøtter, cherrytomater, brød, smør,
ruccola, parmesan og juledressing.

J u l e mi d d a g
298,-

Juletallerken

(1, 2)

Ribbe, medisterkaker, vossakorv, julepølse,
surkål, rødkål, julesaus, tyttebærsyltetøy og
kokte poteter.

229,-

(1, (1a, 2)

kl. 11.00 -15.00
Jimmys Julefjøl

(1, 1a, (1b ,2, 4, 5, 11)

179,-

Juleskinke, julesylte, røkt laks, gravet laks,
potetsalat, eggerøre, frisk salat og brød.

Focaccia med Ribberull

(1, (1a, (1b, 2, 4, 5)

179,-

Serveres med frisk salat, tomat, rødløk,
juledressing og amandinepoteter.

kl. 11.00 -22.00
Ribbetallerken

298,-

(1, 2)

Serveres med surkål, tyttebærsyltetøy,
rødkål, kokte poteter og julesaus.

Juleburger

Hjemmelaget hamburger av hjort med frisk
salat, stekt løk og sopp. Serveres med
pommes frites og tyttebærsyltetøy.

H ove d ret te r
334,-

(2, 12)

Lammekarré

Serveres med potetmos, grønnsaker
og julesaus.

298,-

(2, 5)

Ovnsbakt Torsk

Serveres med ertepuré, sprøstekt bacon,
cherrytomater og kokte poteter.

Tex-M ex

kl. 15.00 -22.00
Pinnekjøtt

309,-

(1, 2)

Serveres med vossakorv, kålrotstappe,
tyttebærsyltetøy, kokte poteter og sjysaus.

Indrefilét av Hjort

(2)

Julemeny

329,-

Serveres med rosenkål, sopp, bacon,
cherrytomater, tyttebærsyltetøy,
amandinepoteter og soppsaus.

kl. 11.00 -22.00

189,(1, (1a, (1b, 2, 4) Julewrap med Ribbe
Hvetetortillas fylt med pulled ribbe, tomat,
frisk salat, rødløk,og juledressing.
Serveres med ris, frisk, salat,
cherrytomat, og julesaus.

et
Sted

@ JimmysPorsgrunn

Husk Quiz hver Torsdag

der

alle

es

møt

Lunch
155,-

(1, (1a, (1d, 2, 4)

Egg & Bacon

Jimmys style med bacon,
to egg, tomatbønner, frisk salat, mais,
Thousand Island dressing og grovt brød.
Serveres med pommes frites.
(1, (1a, (1d, 2, 4) Club Sandwich
165,Kylling, bacon, frisk salat, hvitløksdressing,
tomat og løk. Serveres med pommes frites.

155,-

(1, (1a, (1d, (1e, 2, 4)

Hovedret ter

kl. 11.00 -15.00
Karbonadesmørbrød

149,-

(1, (1a, (1d, 2, 4)

(1, (1a, (1d, (1e, 2, 4, 11)

Pepper Steak Salad

Tynnskåret ytrefilet, frisk salat, rødløk,
cherrytomat, reddik, vinaigrette og parmesan.
Serveres med hvitløksbrød og hjemmelaget
honning- og sennepsdressing.

168,-

Grilled Steak Sandwich (1, (1a, (1b, (1e, 2, 4)179,-

314,-

Sandwich med 160g grillet entrecôte.
Serveres med frisk salat, tomat, rødløk, BBQ
dressing og pommes frites.

Pa sta & Småretter
Jimmys Biffsnadder

Strimlet biffkjøtt stekt sammen med sopp, løk
og paprika. Serveres med frisk salat, mais,
Thousand Island dressing, pommes frites.
Velg mellom pepper eller béarnaisesaus.

214,-

(1, (1a, (1b, 1e, 2, 4, 12)

Jimmys Chicken
Tagliatelle Pasta

Tagliatelle pasta med kylling, bacon og paprika i kremet hvitvinsaus. Serveres med
hvitløksbrød og parmesan.

214,-

kl. 11.00 -22.00
165,-

(2)

Frisk salat, amadinepoteter, tzatziki,
vinaigrette, kylling, cherrytomat, reddik,
rødløk og parmesan.

kl. 11.00 -22.00
165,179,Pitabrød med strimlet kylling eller
biffkjøtt, frisk salat, mais, tomat, rødløk,
paprika, og hvitløksdressing. Serveres
med pommes frites.

Pita Med Kylling / Biff

Fiskesuppe

Jimmys Legend Burger

New Orleans Burger

Hjemmelaget hamburger med tomat,
sylteagurk, rødløk, frisk salat, cheddarost
bacon og hvitløksdressing.

(1, (1a, 2)

(1, (1a, (1d, 2, 5, 6)

165,-

Kremet fiskesuppe med ukens fisk, reker,
gulrot og purre. Serveres med grovt brød
og smør.

Jimmys Burritos

Dobbel hjemmelaget hamburger med 2x
dobbel cheddarost, 2x dobbel bacon, Jimmys
burgerrelish, rødløk, tomat, frisk salat
og Thousand Island dressing.
(1, (1a, 2, 3, 4)

Fajitas Tower

298,-

(1, (1a, 2, 4)

495,

2 personer

279,-

Jimmys Mixed Grill

(1, 2)

Santorini Kylling

314,-

(1, (1a, 2, 4)

(1, (1a, 2, 4)

319,-

Indrefilet, ytrefilet, kyllingfilet og spareribs.
Serveres med brokkoli, gulrot, løkringer og
maiskolbe. Samt ditt valg av
poteter og saus.

Jimmys Fillet Steak

180 gram indrefilet av okse. Serveres med
brokkoli, gulrot, løkringer og maiskolbe. Samt
ditt valg av poteter og saus.

S a u s - 15,-

Texas Nachos

B urg e rs

214,-

300 gram entrecôte. Serveres med
aromasopp, bacon, løkringer og maiskolbe.
Nyhet
Samt ditt valg av poteter og saus.

Grillet ytrefilet og kyllingfilet på en seng av
stekt løk og paprika. Serveres med frisk salat,
salsa, guacamole, rømme, jalapenos
og hvetetortillas.

Tilbehø r

kl. 11.00 -22.00

(2)

(1, (1a, 2, 3, 4)

300,-

(1, (1a, 2, 7, 10)

180 gram indrefilet av okse. Serveres med
brokkoli, gulrot, løkringer og maiskolbe. Samt
ditt valg av poteter og saus.

Nyhet

Jimmys Strimlet Kyllingsalat

Tex-M ex
Nachos toppes med tacokrydert kjøttdeig og
gratineres med ost. Serveres med frisk salat,
salsa, rømme, guacamole og jalapenos.

325,-

Jimmys Pepper Steak

Entrecôte 300g

Alle retter har valgfrie poteter og
saus inkludert. (Ikke Fajitas Tower)

Caesar Salat

(1, (1a, 2, 4, 5, 11)

(1, (1g, (1h, 2, 4)

(1, (1a, 2, 4)

Pannestekt kyllingfilet med paprika,
sukkererter, rødløk og appelsin- og honningsaus. Serveres med Amadine poteter.

Hjemmelaget Caesardressing, kokt egg,
bacon, kylling, frisk salat, cherrytomat,
rødløk, krutonger og parmesan.

209,-

Jimmys Spareribs

300–400 gram spareribs marinert i Jimmys
hjemmelagde BBQ saus. Serveres med
brokkoli, gulrot, løkringer og maiskolbe. Samt
ditt valg av poteter og saus.

Sandwich med kylling, rødløk, tomat, frisk
salat, cajundressing og pommes frites.

169,-

(1, (1a, 2, 4)

Hjemmelaget karbonade, to egg, frisk salat,
tomat, rødløk, sylteagurk og hvitløksdressing.
Serveres med grovt brød og pommes frites.

Cajun Sandwich

S a l a te r

298,-

kl. 15.00 -22.00

219,-

Hvetetortillas fylt med tacokrydret kjøttdeig,
paprika, rødløk og ost. Serveres med frisk
salat, salsa, rømme, guacamole, jalapenos
og ris.

kl. 11.00 -22.00

S nac ks

Ext ra

(1a, (1b, (1e, 2)

Ext ras - 15,-

Alle burgere serveres med
pommes frites eller søtpotetfries.

Omega Kyllingburger

(1, (1a, 2, 3, 4)

Hvitløksbrød - 5 skiver 65,(1a, (1b, (1e, 2)

Potete r - 45,-

Råstekte poteter (1) Pommes frites (1) Bakt potet med hvitløksmør (2)
Amadinepoteter med smør og urter (1, 2) Fløtegratinerte poteter (2)
Søtpotetfries 55,- (1)

135,-

(1, (1a, 2, 4)

(1, (1a, 2, 3, 4)

Kids Burger

Hjemmelaget burger med ost. Serveres med
Thousand Island dressing, frisk salat, mais,
pommes frites og Thousend Island dressing.

129,-

Thousand Island (2, 4)
Cajundressing (2, 4)
Caesardressing (2, 4)
Hvitløksdressing (2, 4)
Honningsennep dressing (11)
Aioli (4)
Ost (2)
Bacon

kl. 11.00 -22.00

Gjelder t.o.m 14 år.
Aktivitetspose fra
Happy Kids følger med.

Nuggets Med Pommes Frites (1, (1a, 3, 4) 129,Fem nuggets serveres med Thousand Island
dressing, frisk salat, mais og pommes frites.

(1, (1a, 3, 4) Pølser Med Pommes Frites
To pølser serveres med Thousand Island
dressing, frisk salat, mais og pommes
frites.

204,-

Panert kyllingburger med tomat, rødløk,
frisk salat, og tzatziki. Nyhet

Jimmys Mighty Beast

100 gram Biff
95,100 gram Kylling 65,-

Løkringer 45,- (1a, 4)
Parmesan og
hvitløksbrød 69,-

Kremet soppsaus (1a, 2)
Jimmys BBQ saus
Peppersaus (2, 12)
Bernaisésaus (2, 4)
Chili-Tiger saus (2)

B arnem eny
(1, (1a, 2, 4)

Bestill ekstra tilbehør

224,-

Hjemmelaget hamburger med dobbel
cheddarost, dobbel bacon, rødløk, tomat,
frisk salat, Jimmys burgerrelish og
Thousand Island Dressing.

Allergener: 1. Kornslag som inneholder gluten og produkter framstilt av glutenholdige korn.
(1a hvete, (1b rug (1c havre (1d bygg (1e durum mel (1f korasanhvete og lignende) (1g guarkjernemel (1h johannesbrødkjernemel 2. Laktose og produkter framstilt av laktose. (melk)
3. Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø. 4. Egg og produkter framstilt av egg.
5. Fisk og produkter framstilt av fisk. 6. Skalldyr og produkter framstilt av skalldyr. 7. Soya og
produkter framstilt av soya. 8. Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter. 9. Nøtter og produkter framstilt av nøtter. (9a mandel, (9b hasselnøtt, (9c valnøtt, (9d pecannøtt, (9e paranøtt,
(9f pistasienøtt, (9g cashewnøtt, (9h macadamianøtt/australianøtt) 10. Selleri og produkter
framstilt av selleri. 11. Sennep og produkter framstilt av sennep. 12. Svoveldioksid og sulfitter i
konsentrasjonen på mer enn 10mg/kg eller 10 mg/l, uttrykt som SO2.
13. Lupin og produkter framstilt av lupin. 14. Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr.
Alle allergener er oppgitt i parentes.

98,-

Dess er t

kl. 11.00 -22.00

Riskrem

Karamellpudding

(2, 9)

Serveres med bringebærsaus.

106,-

Sjokolade Brownie

(1, (1a, 2, 4, 7, 9)

Hjemmelaget brownie. Serveres med
vaniljeis og sjokoladesaus.

69,- 2 kuler
95,- 3 kuler

(2, 4)

98,-

Serveres med krem og karamellsaus.

Eplekake

(1a, 2, 4, 9)

Hjemmelaget eplekake serveres med
vaniljesaus, vaniljeis og frukt.

(2, 4, 7)
Iskrem
Vaniljeis, sjokoladeis og
jordbæris. Serveres med
sjokoladesaus og pisket krem.

Bla om for å se vår
julemeny

95,-

