
a  l a  c a r t e 
m e n u
Craft n’  Draft är en gastropub där maten och 
ölen står i fokus. Råvaror med hela världen 
som inspiration förvandlas till rätter på 
vår spännande meny. Att kunna erbjuda dig 
ölen och maten vi själva älskar att äta 
och dricka, är den filosofi som genomsyrar 
Craft n’ Draft. I köket och i baren. Våra 
Beer Masters hjälper dig att hitta ölen som 
passar just dig.

CHEF’S CHOICE:

CHICKEN WINGS + TAIL OF A WHALE - 212 SEK
Friterade kycklingvingar glaserade i chili & ingefärsglaze, gräddfil 
& habanerodressing, fruktigheten från humlen får rätten 
att bli komplett.

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

starters:

NACHOS N’ MOCKAMOLE   - 69 SEK
Spicy nachos och mockamole. GARLIC BREAD - 69 SEK

Ostgratinerat vitlöksbröd med aïoli.

TOAST SKAGEN - 165 SEK
Handskalade räkor, hemslagen mayo, 
finskuren rödlök, riven pepparrot 
& toast.

CHICKEN WINGS - 135 SEK
Friterade kycklingvingar glaserade 
i chili & ingefärsglaze, gräddfil 
& habanerodressing.

BEEF TARTARE - 155 SEK
Nyskuren råbiff, soja- & teriaki-
majonnäs, sallad på picklade 
rotfrukter & pepparrot samt 
potatiscrisp.

SAUSAGE N’ BUN - 135 SEK
Grillad korv, fylld med grana padano 
& jalapeno, grillat bröd, stekt kål & 
lök, bostongurka & chilidressing.

BANG BANG BROCCOLI   - 129 SEK
Tempura- & pankofriterad broccoli, 
serveras med het sås. 



CHEFS CHOICE:

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

main dishes:

CRAFT BURGER N’ FRIES - 187 SEK
Vår goda premiumburgare på oxfilé & högrev med tryffelmajonnäs, tomat, rostad lök, 
stekt lök, bacon,lagrad ost & örtslungade pommes. 

FALAFEL BURGER N’ FRIES - 187 SEK
Falafelburgare med grönärthummus, friterad grönkål, tomat & syrad rödlök, 
serveras med örtslungade pommes.  

FILÉ BURGER N’ FRIES - 229 SEK
Vår goda premiumburgare på oxfilé & högrev med tryffelmajonnäs, tomat, rostad 
lök, stekt lök, bacon, lagrad ost & örtslungade pommes. 

FISH TACO - 225 SEK
Tempurabakad torsk, mangosalsa, rödkålsallad, chilidressing & vetetortilla.

CHEVRE N’ BEET SALAD - 225 SEK
Gratinerad Chevre med saltbakde rödbetor, ruccola, valnötter, honungsvinägrett & 
ett grillat vitlöksbröd.

CHICKEN CLUB SANDWISH - 195 SEK
Grillad kycklingfilé med levainbröd, aioli, bacon, sallad & pommes.

TEXAS CHILI - 225 SEK
Klassisk texaschili på högrev, serveras med gräddfil & nachochips. 
TEXAS CHILI - 225 SEK
Klassisk texaschili på högrev, serveras med gräddfil

CRAFT N’ BEEF TOAST - 235 SEK
Grillad flankstek, grillat levainbröd, senap & kaprismajonnäs, kalvsky, 
det perfekta ägget & riven pepparrot.    

GRILLED CAULIFLOWER TACO - 205 SEK
Chiliblomkål med chilimajonäs & yoghurt, koriander, lime & vetetortilla.  

CHEFS CHOICE:
CHEF’S CHOICE:

FILÉ BURGER N’ FRIES + STITTING BULLDOG IPA - 320 SEK
Vår goda premiumburgare på oxfilé & högrev med tryffelmajonnäs, 
tomat, rostad lök, stekt lök, bacon, lagrad ost & örtslungade 
pommes. 



CHEF’S CHOICE:

FLANK STEAK + MARIESTAD EXPORT 0,40 - 324 SEK
Grillad flankstek där de smakrika köttet mildrar den lätta beskan i 
ölet & framhäver smaken i steken. 

POTATO GRATIN

SWEETPOTATO FRIES

FRIES

GRILLED POTATO SALAD

KALE SALAT 

BEARNAISESAUCE

HERB BUTTER

RED WINE SAUCE

PEPPER SAUCE

MAYONNAISE

CAPER- & DIJONMAYONNAISE

MEAT:

FILLET OF BEEF - 295 SEK
Oxfilé med grillad majs & 
haricots verts.

RIB EYE - 275 SEK
Entrecote med grillad majs & 
haricots verts.

FLANK STEAK - 235 SEK
Flankstek med grillad majs & 
haricots verts.

STEAK AU POIVRE - 305 SEK
Pepparstek med grillad majs & 
haricots verts.

SIDE: SAUCE:

Välj en köttbit bland alternativen nedan. Alla rätter serveras med 
grillad majs & haricots verts. Kombinera med dina favorittillbehör under 
side & sauce, du väljer 1 side & 1 sauce. 
 

IT’S YOUR CHOICE: 

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

MEAT LOCKER



desserts:

Allergier? Be vår hjälpsamma personal om att få se våra alternativ.

Brownie n’ Ice creme - 100 SEK
Kladdig brownie med kolasås, 
chokladsås, chokladglass & cookie.  

PIZOOKIE - 100 SEK
Varm chokladcookie, vaniljglass & 
chokladsås. 

Creme Brulée - 100 SEK
Klassisk créme brulée med ett 
knäckigt lock.

ICE CREAM - 45 SEK
En glasskula, fråga vår personal om 
dagens smak. 

FRENCH TOAST APPEL PIE - 110 SEK
French toast med vaniljglass, kolasås, 
äpple & kanel.

@ craftndraftlulea

KAN DU INTE FÅ NOG AV VÅR FANTASTISKA MAT? 
Följ oss på våra sociala medier och ta del av den senaste informationen om  
dagens specialerbjudanden, evenemang och mycket mer!


