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 Belgiska Matvåfflor 

	 Button Classic         139 kr
	 Belgisk våffla med BTC räkröra, kokt ägg, citron,  
 stenbitsrom och färsk dill. 
	 *Innehåller solrosolja, laktos, ägg, skaldjur. Glutenfri.

 Red Beaton          129 kr
 Belgisk våffla med BTC-marinerade rödbetor, chèvreost, 
 honung, valnötter, rostad majs, coleslaw och 
 chipotlemajonnäs.
 Obs! Säg till i baren om du önskar vegansk variant.
 *Innehåller solrosolja, laktos, ägg, nötter. Glutenfri. 

 Button Chiq          129 kr
 Belgisk våffla med BTC-marinerad kycklingfilé med majs,  
 smulad fetaost, coleslaw och chipotlemajonnäs. 
 *Innehåller solrosolja, laktos, ägg. Glutenfri.

 Button Club          169 kr
 Belgisk våffla med varmrökt lax, kokt ägg, tryffelmajonnäs,
 stenbitsrom, coleslaw, citron och dill.         
 *Innehåller solrosolja, laktos, ägg, skaldjur. Glutenfri.

 Alla våfflor toppas med tomatsallad och sesamfrön.
 
 Matallergi? Fråga oss i personalen innan du beställer. 

GästWifi

Nätverk: ButtonTownGuest
Lösenord:  BTC2022Utbud och priser kan ändras beroende på tillgång till råvaror och 

andra orsaker.



           
 Sallader 

 Button Classic Salad        139 kr
 Handskalade räkor, BTC Räkröra, citron, färsk dill, kokt ägg 
 och stenbitsrom. 
 Serveras med BTC ört- och olivbröd.
 *Innehåller laktos, gluten, ägg

 Button Chiq Salad        124 kr
 BTC Marinerad kyckling med majs, smulad fetaost, coleslaw
 och chipotlemajonnäs.
 Serveras med BTC ört- och olivbröd.
 *Innehåller laktos, gluten

 Red Beaton Salad        119 kr
 BTC-marinerade rödbetor, honung, valnötter och chèvreost.
 Chipotlemajonnäs.  
 Serveras med BTC ört- och olivbröd.
 *Innehåller laktos, gluten, nötter

 Button Club Salad        159 kr
 Med varmrökt lax, kokt ägg, tryffelmajonnäs, stenbitsrom, 
 coleslaw, citron och dill. 
 Serveras med BTC ört- och olivbröd        
 *Innehåller laktos, ägg, fisk och skaldjur, gluten

 Alla sallader innehåller blandsallad (mix av gurka, 
 tomat och picklad rödlök) och toppas med sesamfrön.

 

 Lättare Rätter 

 Button Town Dip-IT        69 kr
 Populärt snack från förra sommaren! BTC räkröra som  
 serveras med potatischips och stenbitsrom. 
 *Innehåller laktos, räkor och stenbitsrom

 Waffle Fries          79 kr
 Belgisk våffla, skuren i bitar, toppad med tryffelmajonnäs,  
 chipotlemajonnäs, smulad fetaost, grillkrydda och jalapeños. 
 *Innehåller gluten, ägg, laktos 



           Våffelhjärtan Som Dessert Eller Fika

	 Äppelvåffla         109 kr
	 Hjärtvåffla med BTC äppelkompott med smak av kanel och
 kardemumma. Serveras med vaniljglass, vispgrädde och toppas 
 med rostade mandelflisor.
 *Innehåller gluten, ägg, nötter. Laktosfri.

	 Blåbärsvåffla          109 kr
 Hjärtvåffla med blåbärsglass och BTC blåbärsröra. Toppas med 
 vispgrädde, färska blåbär och crumbles – med smak av kardemumma. 
 Vår mest populära dessertvåffla! 
 *Innehåller gluten, ägg. Laktosfri. �

	 Chokladvåffla          109 kr
	 Hjärtvåffla	med	chokladglass, chokladbitar, grädde och chokladsås. 
 Förra sommarens succévåffla!
 *Innehåller gluten, ägg och laktos

	 Klassisk Med Sylt Och Grädde
	 Florsockerpudrad hjärtvåffla serveras med vispgrädde 
 Välj din topping (du kan välja flera):
 Jordgubbssylt/hallonsylt        65 kr
 Hjortronsylt          80 kr
 En kula vaniljglass                                + 15 kr
 *Innehåller gluten, ägg. Laktosfri.

 Barnmeny - för dig upp till 13 år
 
 Våffelhjärta På Pinne       55 kr
 Välj din topping:
 - Chokladsås och marshmallows
 - Bara med florsocker
 *Innehåller gluten, ägg och laktos 

 Waffle Fries För Barn       59 kr
 Skuren belgisk våffla med pommes frites-krydda, 
 vitlökssås och ketchup. 
 *Innehåller laktos

 Matallergi? Fråga oss i personalen innan du beställer. 



 Smått Och Gott 
 
 
 Dadelboll          30 kr 
 BTC	dadelboll	rullad	i	kokos.
 *bakas med glutenfritt havregryn
 
 Chokladboll         30 kr 
 BTC chokladboll, rullad i olika sorters strössel.
 *Innehåller gluten, laktos
 
 Donuts           37 kr
 Välj mellan flera olika garneringar vid kassan. 
 *Innehåller gluten, laktos

 Belgian Chocolate Cookie       30 kr
 Välj mellan:
 Dawn Double Belgian Chocolate Cookie
 Dawn Triple Belgian Chocolate Cookie 
 *Se respektive cookies innehållsförteckning

 Cestini Di Mandorle        22 kr
 BTC mandelchoklad. Rostade och saltade mandlar 
 doppade i mörk choklad.
 *Innehåller nötter

 Choklad- och bärspett       45 kr  
 Spett med liten chokladboll, marshmallow, bär och physalis. 
 *Innehåller laktos och glutenfria havregryn 
 

 Andra typer av bakverk och kakor annonseras  
 ibland separat. 



Dryckesmeny
 
 
Vita Viner        

Husets Vita         glas/flaska  
KWV Chardonnay        81/325 kronor
Sydafrika, Western Cape. Fruktig, ungdomlig smak med 
inslag av fat, gula päron, persika, vanilj och citrus.

Stoneleigh Riesling        glas/flaska
Nya Zeeland, Mycket frisk, nyanserad, aromatisk smak   94 / 395 kronor
med liten sötma, inslag av gröna äpplen, krusbär, 
honungsmelon och lime.

Röda viner

Husets Röda        glas/flaska
Casillero Del Diablo        69 / 275 kronor
Chile, Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av korinter,  
plommon, viol, svarta vinbär, vanilj, peppar och choklad.

El Coto Crianza        glas/flaska
Spanien, Kryddig smak med fatkaraktär, inslag av mörka   89 / 355 kronor
körsbär, kakao, korinter, vanilj och kanel.

Bubbel

Pizzolato Prosecco       glas/minifllaska/flaska
Italien, Fruktig smak med inslag av päron, honungsmelon,   79 / 119 / 395 kronor
krusbär och citrus.

Lambrusco Riunite Farfalle      glas/flaska
Italien, bärigt, sött, aningen kryddigt, mousserande vin   86 / 345 kronor
med inslag av körsbär, jordgubbar, färska örter och blåbär.
 



Dryckesmeny
 
 
Öl På Flaska       

Carlsberg Hof Eko 4.2% 33cl      64 kronor
Corona Extra 4.5% 35.5cl      69 kronor
Guinness Extra stout 5% 33cl      74 kronor
Lagunitas Ipa 6.2% 35.5cl      79 kronor
Mariestads Export 5.3% 50cl      84 kronor
Staropramen 5% 33cl       69 kronor
Wermlands IPA 5% 33 cl       79 kronor
Wermlands Lager 5% 33cl      74 kronor
Heineken Folköl 3,5 % 50 cl burk     36 kronor
Wermlands Väner Ipa 3,5% 35 cl     36 kronor

Cider m.m.

Kopparbergs Naked Apple 4, % 33 cl     59 kronor
Kopparbergs Strawberry lime 4,5% 33 cl    64 kronor
Somersby sparkling rose 4,5% 33 cl     64 kronor

Smirnoff Ice 4% 27.5cl       64 kronor
Breezer Lime 4% 27,5 cl       69 kronor
GTing 4,5% 33 cl        99 kronor
Gin och Tonic från Wermlands brygghus. 

Drinkar

Mimosa         89 kronor
Klassisk frisk brunchdrink, gjort av Prosecco och
mandarin/apelsinjuice, serveras i champagneglas.

Button Town Lambrusco Spritz      129 kronor
Härlig fräsch, fruktig och vacker drink. Button Towns bättre 
alternativ till Sangria. 
Lambrusco, Aperol Aperitif och fruktsoda. 

Aperol Spritz
Prosecco, Aperol Aperitif och fruktsoda.      129 kronor

    



Alkoholfritt

Kaffe eller te med påtår        22 kronor 

Cappuccino/Kaffe latte/Dubbelespresso    28 kronor

Läskedrycker/Mineralvatten      25 kronor

Festis          18 kronor

Alkoholfri öl, lättöl och cider      30 kronor

Alkoholfritt vin, glas; rött eller vitt       49 kronor

Nozeco, mosserande 20 cl flaska     74 kronor

Isvatten med citron          7 kronor

Alkoholfri Sommardrink       89 kronor
Mandarin/apelsinjuice, fruktsoda, citronjuice och frusna
jordgubbar.  

Snacks 

BTC Oliver         35 kronor
Krydd- och vitlöksmarinerade oliver

BTC Nötmix         35 kronor
Cashewnötter, mandlar och jordnötter i BTC kryddblandning.  

Chilinötter         22 kronor

Jordnötter         22 kronor

Saltade potatischips       22 kronor



Husets Wraps

Med Marinerad Kyckling       169 kronor 
BTC-marinerad kyckling i libabröd med sallad, tomat, gurka, 
picklad rödlök, rostade majskorn, tomatsalsa, chipotlemajonnäs 
och smulad fetaost.
*Innehåller gluten och laktos

Med Räkor         189 kronor
Handskalade räkor, BTC räkröra, sallad, tomat, gurka, ägg,
stenbitsrom, picklad rödlök, citron och BTC dillmajonnäs. 
*Innehåller gluten, laktos, ägg och skaldjur



Sommarens Glassmeny  (meddela om du önskar vegansk)

Baby Ice          49 kronor
En glasskula som serveras i en mindre rånbägare. Topping, strössel, 
en maräng och lite vispgrädde. Välj bland choklad, vanilj och jordgubb. 

Blue Berry Dream         69 kronor
Blåbärsglass med vispgrädde, BTC granskottsirap, flisad   
mandel och chokladkex.  

Button Town Ghost         79 kronor
Vaniljglass med vispgrädde, jordgubbstopping, en maräng och 
godisring.

Button Town Unicorn        89 kronor
Polkaglass och jordgubbsglass. Serveras med vispgrädde, kolatopping 
och toppas med minivåffelstrut och gullig unicorn-nyckelring.

Button Town Black Beaty       89 kronor
Viol-laktritsglass och polkaglass. Serveras med vispgrädde, 
lakritssås, hallon-lakritsströsse och hallon-lakritsdödskallar.

Button Town Karisma       99 kronor
Madeiratopglass och Kola-pecanglass med vispgrädde, liten 
skumtop och espresso med vaniljsirap.

Button Town SM-Guld!       109 kronor
En	kärleksfull	hyllning	til	Button	Towns	favoritlag.	Mandelpistageglass	
och	vanijglass	som	serveras	med	vispgrädde,	mandelkrokant,	
godisbitar	och	hockeypulver	(supersalt).

Button Town Go To        109 kronor
Chokladglass, vanijglass och mandel-pistageglass. Serveras med 
vispgrädde, noisettetopping, noblesse, en jordgubb och strösselstång.

Button Town Smash        109 kronor
Viol-lakritsglass, chokladglass och jordgubbsglass. Serveras med 
vispgrädde, kolatopping, chokladtopping, kulört strössel och hallon-
laktritsdödskallar.

Button Town Goes Bananas      134 kronor
Lyxigaste glassen och monterad enligt äkta amerikansk tradition. 
Jordgubbsglass med jordgubbstopping, chokladglass med 
chokladtopping och vaniljglass med krossad ananas. Serveras med 
vispgrädde, mandelkrokant, färska jordgubbar och inlagt körsbär.


