
MÅL

SPICY & CHEDDAR
145gr burgare av svenskt nötkött, varm 
smält ost, cheddarost, vår egen chipotle-
dressing, isbergssallad tomatskivor och 
briochebröd. Valfritt tillbehör och dryck.

BACON & SOURCREAM
145gr burgare av svenskt nötkött, bacon, 
två skivor cheddarost, sourcreamdressing, 
isbergssallad, picklad rödlök och brioche-
bröd. Valfritt tillbehör och dryck.

BIGBOYMÅL
Hambrugare av svenskt nötkött med tomat- 
skivor, färsk lök, isbergssallad, ketchup, 
vår egen vita dressing och sesambröd. 
Valfritt tillbehör och dryck.

LYXMÅL
Hamburgare av svenskt nötkött, bacon, 
cheddarost, tomatskivor, isbergssallad, 
vår egen vita dressing och sesambröd. 
Valfritt tillbehör och dryck.

SKROVMÅL
Två hamburgare av svenskt nötkött, ched-
darost, isbergssallad, BigBoys egna 
originaldressing och tredelat sesambröd. 
Valfritt tillbehör och dryck.

CHILIMÅL
Hamburgare av svenskt nötkött, jalapeno, 
cheddarost, tomatskivor, isbergssallad, 
vår heta dressing och sesambröd. 
Valfritt tillbehör och dryck.

TEXASMÅL
Hamburgare av svenskt nötkött, bacon, is-
bergssallad, lök, saltgurka, cheddarost, 
pepperjackost, vår egen chipotledressing och 
royalbröd. Valfritt tillbehör och dryck.

CLASSIC CHEESEMÅL
Hamburgare av svenskt nötkött, cheddarost, 
lök, gurkmajonäs och sesambröd. Valfritt 
tillbehör och dryck.

FISKMÅL
Panerad fiskburgare med cheddarost, tomat, 
isbergssallad, lök, vår egna vita dressing 
och sesambröd. Valfritt tillbehör ingår.

KYCKLINGMÅL
Panerad kycklingburgare med tomat, is-
bergssallad, curryketchup, vår egna vita 
dressing och sesambröd. Valfritt 
tillbehör ingår.

BIG STEAK MENY
Grillbiff med pommes, isbergssallad, lök, 
tomat, BigBoy originaldressing, gurksal-
lar, lökringar och persiljesmör. Valfritt 
tillbehör ingår.

PARISAREMÅL
Grillad parisarekorv, ketchup, senap, 
gurkmajonäs och sesambröd. Valfritt till-
behör ingår.

MINIMÅL
Liten ostburgare med isbergssallad, lök, 
cheddarost, BigBoy originaldressing och 
sesambröd. Valfritt tillbehör ingår.

POMMESMÅL
Mellanstor pommes serveras med valfri 
dryck. Givetvis ingår även dipp!

BURGARE

SPICY CHILI & CHEDDAR
145gr burgare av svenskt nötkött, varm 
smält ost, cheddarost, vår egen chipotle-
dressing, isbergssallad tomatskivor och 
briochebröd.

BACON & SOURCREAM
145gr burgare av svenskt nötkött, bacon, 
två skivor cheddarost, sourcreamdressing, 
isbergssallad, picklad rödlök och brioche-
bröd.

BIGBOYBURGARE
Hambrugare av svenskt nötkött med tomat- 
skivor, färsk lök, isbergssallad, ketchup, 
vår egen vita dressing och sesambröd.

BIG
Två hambrugare av svenskt nötkött, cheddar- 
ost, isbergssallad, BigBoys egna original- 
dressing och tredelat sesambröd.

CHILIBURGARE
Hambrugare av svenskt nötkött, jalapeno, 
cheddarost, tomatskivor, isbergssallad, 
vår heta dressing och sesambröd. 

TEXASBURGARE
Hambrugare av svenskt nötkött, bacon, 
isbergssallad, lök, saltgurka, cheddarost, 
pepperjackost, vår egen chipotledressing 
och royalbröd.

CHEESEBURGARE
Hambrugare av svenskt nötkött, cheddarost, 
lök, gurkmajonäs och sesambröd. Valfritt 
tillbehör och dryck.

FISKBURGARE
Panerad fiskburgare med cheddarost, tomat, 
isbergssallad, lök, vår egna vita dressing 
och sesambröd.

KYCKLINGBURGARE
Panerad kycklingburgare med tomat, is-
bergssallad, curryketchup, vår egna vita 
dressing och sesambröd.

NUGGETS 6ST/9ST
Big Boys frasiga, panerade kycklingnuggets.

BIG STEAK
Grillbiff med pommes, isbergssallad, lök, 
tomat, BigBoy originaldressing, gurksal-
lad, lökringar och persiljesmör.

LITEN HAMBURGARE
Liten (eller skriva 90g) hamburgare med 
BigBoy originaldressing, isbergssallad och 
sesambröd.

LITEN CHEESEBURGARE
Liten (eller skriva 90g) cheeseburgare med 
BigBoy originaldressing, isbergssallad, 
lök, cheddarost och sesambröd.

PARISARE
Grillad parisarekorv, ketchup, senap, 
gurkmajonäs och sesambröd.

CEASARSALLAD KYCKLING
Kyckling, isbergssallad, krutonger, ost 
och ceasardressing.

VEGETARISKA MÅL
EPIC BBQ & CHEDDAR
Oumph, picklade rödlök, isbergssallad, 
cheddarost, briochebröd och så lite sting 
från vår chipotledressing. Valfritt till-
behör och dryck ingår.

CHUNKY SOUR CREAM & ONION
Oumph, tomatskivor, isbergssallad, ched-
darost, sourcreamdressing, briochebröd och 
friterade lökringar. Valfritt tillbehör 
och dryck ingår.

VEGMÅL
Greenburgare, cheddarost, tomat, isbergs- 
sallad, lök, BigBoy originaldressing och se-
sambröd. Valfritt tillbehör och dryck ingår.

VEGETARISKT
EPIC BBQ & CHEDDAR
Oumph, picklade rödlök, isbergssallad, 
cheddarost, briochebröd och så lite sting 
från vår chipotledressing.

CHUNKY SOUR CREAM & ONION
Oumph, tomatskivor, isbergssallad, cheddar- 
ost, sourcreamdressing, briochebröd och 
friterade lökringar.

VEGBURGARE
Greenburgare, cheddarost, tomat, isbergs-
sallad, lök, BigBoy originaldressing och 
sesambröd.

LÖKRINGAR 
8st/12st

CHILICHEESE 
4st/6st

MOZARELLA 
STICKS 3st/5st

POMMES LITEN
POMMES MELLAN
POMMES STOR
MINIMORÖTTER
CHEESEFRIES
PLUSMENY

DESSERT

SUNDAE
COOKIE
FIKA 

LÄSK LITEN
LÄSK MELLAN
LÄSK STOR
MILKSHAKE LITEN
MILKSHAKE MELLAN
MILKSHAKE STOR
BON AQUA
LÄTTÖL
MJÖLK
KAFFE

 
 DIPP
BIGBOY ORIGINAL
VITLÖKSDIPP
HOT MEXICANA
SWEETCHILI
MANGORAJA
BEARNAISE
CHILIBEA
VARM SMÄLTOST

TILLBEHÖR  DRYCK


