
Burgermenuer
• På Sharks består din burgermenu af fire trin.

• Du skal vælge burger, bøf, dip og tilbehør. 

• I alle burgere er der sprødt grønt i form af salat, 
 tomat, rødløg og pickles.

Trin 1   Vælg din burger

1 L.A. Prime 129,-
En helt igennem klassisk burger med smeltet cheddar og knasen-
de sprød bacon tilsat et skud varme i form af stærke grønne og 
røde jalapeños.

2 New York Hangover 139,-
Vi kurerer dine tømmermænd med denne comfort burger spæk-
ket med karamelliserede løg, mild cheddar, sprød bacon og 
spejlæg.
   

3 Chicago Blues 129,-
Til osteelskeren er her menuens mest kraftfulde smagsoplevel-
se. En velrørt blue cheese creme spiller hovedrollen i Chicago 
Blues og toppes med sprød bacon.

4 Texas Dip 129,-
Vi serverer en saftig og greasy burger, når guacamole og salsa 
mødes og kombineres med smeltet mild cheddar.

5 San Francisco Shroomy 129,-
En burger for de frie sjæle, hvor en lækker, sprød rösti toppet 
med kryddersmør fungerer som overbolle og låg over bagte,  
marinerede svampe.

6 Virginia Grill 129,-
Vi sørger for masser af smag i denne raffinerede burger med  
marinerede og grillede peberfrugter som den perfekte makker 
til den velstegte bøf.

7 Sharks Cheese 129,-
Den velkendte cheddar får selskab af en mild og cremet port 
salut i en klassisk cheeseburger toppet med knasende sprød 
bacon.

8 Mexican Chili 139,-
Her får du dobbelt op på kød, når bøffen får følgeskab af smag-
fuld chili con carne, smeltet cheddar, velrørt guacamole og kø-
lig creme fraiche – og der er selvfølgelig ingen chiliburger uden  
jalapeños.

9 Dallas Double 149,-
Tag med til ægte amerikansk barbeque, hvor en 275 g. BBQ- 
marineret og grillet hakkebøf omfavnes af smeltet cheddar og 
bacon. Værket krones med frisk og sprød coleslaw.

10 Las Vegas All-in 169,-
Vi tør godt garantere, at ingen går sultne hjem, når vi serverer 
denne kærlighedsbombe bestående af 400 g  grillet hakkebøf, 
smeltet cheddar, sprød bacon og saftige scrambled eggs.

11 Månedens burger
Til de eventyrlystne sammensætter vi hver måned en ny og   
velsmagende burger. Se tavlen, spørg din tjener og prøv den  
– det vil du ikke fortryde.

Trin 2   Vælg bøf

1 Rösti

2 Kylling

3 Hakkebøf

Trin 3   Vælg dip

1 Dip mayonnaise

2 Aioli

3 Cream cheese dip

4 Stærk chilimayo

Trin 4   Vælg tilbehør

1 Bagt kartoffelmos

2 Pommes frites

3 Stegte kartofler

4 Curly fries (+5,-)



Sharks Diner
Siden 2008 har vi i hjertet af Aarhus serveret saftige burgere i alle afskygninger 
til glade gæster. Hos os præges maden af høj kvalitet, friske råvarer og et  
alsidigt udvalg, når alt fra syltet grønt til saucer og dips laves fra bunden af nøje 
udvalgte råvarer – alt sammen for at sikre den bedste smagsoplevelse.  
Med Aarhus’ største udvalg af burgere kombineret med et lækkert udvalg af 
klassiske retter garanterer vi, at både store og små bliver mætte hos Sharks.

Drikkevarer Starters & Snacks

Andre muligheder

Børnemenu

Sodavand
Lille eller stor 28,-/40,-

Fadøl
Se vores store udvalg samt priser  
i ølkortet.

Flaskeøl 
Budwiser, Heineken,
Heineken 0,0% og sol 40,-

På flaske
Søbogaard, Snapple,    
juice, Dr. Pepper 30,-
Kildevand 25,- 

Milkshakes
Jordbær, chokolade, banan, 
vanilje og Oreo 55,-

Vin
J.P. Chenet
Rød eller hvid 50,-

Nachos
Sprøde chips gratineret med smeltet cheddar og serveret  
med hjemmelavet guacamole, salsa og creme fraiche.
Tilvælg jalapeños 5 kr. eller kylling 10 kr. 85,- 

Dele-kurv 
Aarhus’ sprødeste snack-kurv med panerede hele løgringe,  
cremede mozzarella sticks, chili cheese tops og kyllingesticks.  
Du får 4 stk. af hver toppet med krydrede curly fries og serveres 
med salatmayonnaise, BBQ-sauce og cream cheese dip. 85,-

Ego-kurv
En halv dele-kurv med samme lækre indhold. 50,-

Hotwings
6 stk. sprøde 2-leds wings marineret i krydret BBQ-sauce
og serveret med kraftfuld blue cheese creme. 59,-

Club sandwich
En klassisk sandwich med saftigt grillet kyllingebryst, sprød bacon,
mild cheddar, spejlæg, frisk coleslaw og grønt. 99,-

Kylling/Bacon salat
En frisk og sprød salat med saftigt, grillet kyllingebryst,
sprød bacon og salatost. 99,-

BBQ Spareribs
Langtidsstegte BBQ-marineret spareribs med pommes frites
serveret med frisk coleslaw og mayonnaise. 139,- 

Chili Con Carne (stærk)
En klassisk chili con carne med masser af varme og smag
lavet helt fra bunden med habanero og mørk, belgisk chokolade.
Serveres med ris, cheddar og kølig creme fraiche. 99,-

Hotwings menu
6 stk. sprøde 2-leds wings marineret i krydret BBQ-sauce
og serveret med pommes frites, en frisk ’side-salad’
og kraftfuld blue cheese creme. 99,-

Børneburger
En burger til de mindste med klassisk hakkebøf, salat,
agurk og pommes frites. Med eller uden cheddar. 89,-

Kyllingesticks
Paneret kyllingeinderfilet serveret med pommes frites. 50,-


