
MAT
MENY



FÖRRÄTT
-Corks Vitlöksbröd-
Gratinerat vitlöksbröd med vitlöksstekta tomater

& färsk bladpersilja 69:-

-Nachotallrik-
Varma ostgratinerade nachos med salsa,

guacamole & sweetchili cream 65:-

-Limerick Carpaccio-
Oxfile carpaccio med sirap gjord på maltvinäger &

Guiness. Serveras med ruccola, kapris, rödlök,

körsbärstomat, Rostade pinjenötter & basilikaolja 129:-

-Honungsgratinerad Getost-
Gratinerad getost på toast. Med rödbetssås, ruccola,

tomat, rödlök & bladpersilja 89:-

-Longfords̀ s Kycklingvingar-
Serveras med Blue cheese-dipp,

blekselleri & morotsstavar 10 st 99:-/15 st 129:-

-Galway kallrökta Lax-
Serveras på gräslöks Boxty (Irländsk potatiskaka),

serveras med citron- och dillcream, sallad,

tomat, rödlök & gurka 98:-

-Gratinerad Toast Skagen-
Varm toast som är ostgratinerad på surdegsbröd med

Mulligans skagenröra. Serveras med sallad,

tomat, rödlök & gurka 98:-

EXTRA
TILLBEHÖR

Pommes frites, portion  35:-
Friterad klyftpotatis, portion  35:-
Mozarellasticks, 5 st    35:-
Jalapeno Cheese poppers, 3 st   25:-
Lökringar, 3 st    20:-
Sötpotatis strips, portion  45:-
Kycklingvingar, 5 st   69:-                          
Marinerade oliver, portion  20:-
Dippsåser, portion    15:-
Aioli-BBQ - Blue Cheese - Chipotle Mayo - Bearnaise -

Salsa - Sweet Chili/Cream fraiche

MULLIGANS 
BURGERMENY

Alla våra hamburgare görs av högrev i restaurangen.

-Mulligans Burger-
Med aioli & ost. Serveras med pommes, coleslaw,

rödlök, tomat, bröd, sallad, & saltgurka 149:-

-Noble Cheese Burger-
Med ädelostcream & bacon. Serveras med pommes,

coleslaw, rödlök, tomat, bröd, sallad, & saltgurka 159:-

-Kilkennys Burger-
Med ölfräst rödlök, pepperjackost & bacon, senapsmajonäs, 

coleslaw, rödlök, tomat, sallad, bröd & saltgurka 179:-

-Navan Vego Burger-
Vegetarisk burgare med aioli, vegetarisk ost, coleslaw,

syltad rödlök, tomat, sallad, bröd & saltgurka.

Serveras med pommes  149:-

Du kan byta ut dina pommes frites till

Sötpotatis frites för 15:-!

VARMRÄTTER
-Fish & Chips-
Klassisk Fish & Chips gjort på torsk. Friteras i Guiness-

panering. Vi serverar den som den ska serveras.

Med tartarsås, ärtdipp, inlagt ägg, citron, sallad,

rödlök, tomat, gurka & pommes frites 169:-

 -Sir Williams Oxfilétoast-
Klassisk Pubrätt, med oxfilé som stekts medium/well, på 

surdegsbröd, stekta körsbärstomater på spett, sallad,

rödlök, saltgurka. Serveras med bearnaisesås

& pommes frites 169:-

-Bakad Potatis-
Vi bakar potatisen i ugn, bäddad i grovsalt och fyller

den med Mulligans skagenröra. Serveras med

mixsallad, körsbärstomat, gurka & rödlök  129:-

-Fläskfilé McCoý s-
Stekt fläskfilé med rödlöksmarmelad, julienne rotfrukter, 

murkelsås & gorgonzolasmör. Serveras med

friterad klyftpotatis.  179:-

-Mulligans Black and White-
med oxfilé & fläskfilé, Serveras med tryffelsås,

bearnaisesås, baconrulle, grillad tomat

& friterad klyftpotatis 198:-

-Troý s Gorgonzola lax-
Gorgonzolafylld laxfilé som grillas i ugn, med

vitvinssås och slungad spenat, Serveras

med pressad potatis 189:-

-Bagpipe Beef-
Grillad ryggbiff med rostade rotfrukter, mustig

rödvinssås, fräs av champinjoner, bacon och rödlök.

Serveras med klyftpotatis 169:-

-Zucchini Curragh Boat -
Fylld zucchini som gratineras med getost,

chili/tomatsås & aioli. Serveras med

mixsallad och sötpotatis strips 169:-

DESSERTER
-Tullamore Irish Coffee Panacotta-
Panacotta gjord på den klassiska kaffedrinken

Irish Coffee, Serveras med hallonkompot

& basilikaolja 89:-

-Vaniljglass-
3 kulor vaniljglass serveras med

chokladsås & grädde 55:-

-Grandpà s Friterad Camenbert-
med varma hjortron, vaniljglass &

friterad kruspersilja 79:-

-Sorbet-
2 kulor sorbet, lime & svartvinbär.

Serveras med citronmeliss endast 55:-

-Mà Nessas Varma Äppelpaj-
Varm äppelpaj med kanel gjord på den Irländska

äppelsorten Granny smith. Serveras med

vaniljglass & grädde 79:-

-Maroons Brownie-
Chokladkladdkaka med kolastick. Serveras med

Cointreaumarinerade bär & vispad grädde 79:-


