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If you like retro,
funky, easy-going surroundings.
A 50s and 60s soundtrack and good food

- you will love it here!
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Stacy’s Diner
Bådehavnen 1 · 4600 Køge
Telefon: 31 32 32 12
kontakt@stacysdiner.dk
www.stacysdiner.dk
Follow us...
# stacysdiner
@ stacysdiner

– det er os med bussen...

Stacy’s Story

Stacy’s breakfast

Served every Saturday and
Sunday from 10:00-12:00

Tanken omkring diners var, at alle
skulle kunne spise et godt solidt måltid,
for timelønnen man dengang tjente.

Historien om den gule bus
Den gule bus er fra 1993, hvor den startede
sine dage på landevejen i Californien.
Mange tusinde skolebørn er blevet kørt til og fra skole i den.
I Californien bor en polsk/amerikaner, som vælger at flytte hjem
til Polen, nærmere betegnet til Gdansk. Han havde en drøm om at
køre showkørsel, som f.eks. studenterkørsel, med en gul skolebus,
og han importerer derfor den gule bus.
Efter nogle år som showbus, blev den gule skolebus sat til salg,
helt tilfældig, samtidig med vores skøre idé om, at finde en gul
skolebus og dele den i to, fødes.
Bussen blev kørt fra Gdansk til Danmark
– en tur som tog to døgn.
Derfor har bussen polsk nummerplade og polske nødudgangsskilte.
Med bussen på dansk grund gik alle forberedelserne i gang til,
hvordan vi skulle bære os ad med, at dele den i to og derefter
sætte den på bygningen. Projektet ender med at blive meget større
end først antaget – Det var jo nemt at sige:
”Vi tager bare en gul skolebus, deler den i to, og sætter den
på
bygningen! – hvor svært kan det være?” Citat Linné Sommer.”
”Du er jo ikke rigtig klog, det kan man jo ikke!”
Citat Martin Sommer
– og selvfølgelig kan man det. Der skulle bruges 1.000 smedetimer
på bussen og mange søvnløse nætter, før den blev en del af
bygningen.

Breakfast
combo

99,-

2 æg – sunny side up or scrambled?
Stegte pølser, sprød bacon, hash Browns og
ristet brioche. Smør og et udvalg af syltetøj.

+ Drikkevarer

139,-

Vælg mellem kaffe eller te og appelsin- eller æblejuice

Breakfast baguette

79,-

3 æg - sunny side up or scrambled?
Med cheddarost,
bacon og tomat.

Hvem havde troet at den gule skolebus der i 1993 startede
sit liv på landevejen i Californien, som efterfølgende kørte
showkørsel i Polen, skulle blive en del af Danmarks vildeste
diner, eller man skal måske sige to dele.
Velkommen til en verden hvor skøre idéer
bliver til virkelighed.
Linné & Martin

Breakfast
combo

FORIDS
K

59,-

1 æg – sunny side up or scrambled?
Stegt pølse, sprød bacon, gulerodsstænger
Ristet brioche og smør.

+ Drikkevarer

75,-

Vælg mellem appelsin- eller æblejuice

Pancakes
med et udvalg af sirup, syltetøj,
sukker og chokoladesauce.

Half stack (3stk.)
Full stack (6stk.)

75,-

+ Bacon

10,-

+ 1 kugle is

15,-

38,-

Stacy’s Burgers

Tilkøb
Når burgeren trænger til en opgradering.

Alle vores bøffer steges MEDIUM
og pensles med Stacy’s røgede BBQ marinade.

Stacy’s coleslaw

15,-

2 skiver sprød bacon

10,-

1 skive cheddarost

10,-

Bløde løg

15,-

Bacon/bløde løg

15,-

Stacy’s original med en saftig hakkebøf (200g),
pickles, kryddermayonnaise, frisk tomat, sprød salat og rødløg.

Spejlæg

10,-

2 friterede løgringe

10,-

Cadillac

Hjemmelavede ristede løg

10,-

Bearnaise

10,-

Cheddarsauce

15,-

Chili-cheddarsauce

15,-

Ekstra bøf (200g)

45,-

Serveres i smørristet briochebolle,
smurt med vores PEBERMAYONNAISE.

Ønsker du en glutenfri bolle?

+10,-

School Bus

89,-

99,Stacy’s original med en saftig hakkebøf (200g), smeltet cheddarost,
sprød bacon, pickles, kryddermayonnaise, frisk tomat, sprød salat og
rødløg.

Dodge Ram

129,Stacy’s tømmermænds eksemplar, med en saftig hakkebøf (200g),
masser af bløde løg, spejlæg, bacon, pickles, friterede løgringe, frisk
tomat, sprød salat og rødløg.

Mini Truck

129,-

Stacy’s LILLE kæmpe burger, med en saftig hakkebøf (200g),
dobbelt op på cheddarost, bacon/bløde løg, bearnaise,
kryddermayonnaise, pickles, friterede løg, hjemmelavede ristede løg,
frisk tomat, sprød salat og rødløg.

Monster Truck

159,-

Tør du at kaste dig ud i Stacy’s STØRSTE burger?
Stacy’s KÆMPE burger, med dobbelt op på saftig hakkebøf (2x200g),
dobbelt op på cheddarost, bacon/bløde løg, bearnaise,
kryddermayonnaise, pickles, friterede løg, hjemmelavede ristede løg,
frisk tomat, sprød salat og rødløg.

Corvette

Briochebollen

Det luftige indre, den bløde konsistens, smagen af smør
og den søde afrunding skaber en ultimativ smagsoplevelse.

♥ En bolle fuld af kærlighed ♥
”Citat: Linné Sommer”
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119,-

Stacy’s bacon/cheddarburger med en saftig hakkebøf (200g),
dobbelt op på cheddarost, bacon, sprøde løgringe, BBQ sauce,
chili mayonnaise, frisk tomat, sprød salat og rødløg.

Hot Rod

149,-

Do you feel HOT?
Stacy’s HOT HOT burger med en saftig hakkebøf (200g),
pickles, chili-cheddarsauce, chili poppers, jalapenos,
friterede jalapenos, frisk tomat, sprød salat og rødløg.
If you want it to be stronger, try Stacy’s Hot Sauce on the table.
IF YOU DARE! – ASK FOR THE SPECIAL SAUCE IN THE BAR

Thunderbird

119,-

3 sprøde kyllingestykker, grillet peberfrugt, syltede rødløg,
chili-cheddarsauce, frisk tomat, sprød salat og rødløg.

Lincoln

109,Pulled pork vendt i Stacy’s BBQ sauce, syltede rødløg, pickles, friterede
løgringe, frisk tomat, sprød salat, rødløg og coleslaw on the side.

Chevrolet (VEGAN)

119,-

2 kikærtebøffer, agurkerelish, kryddermayonnaise, pickles,
frisk tomat, sprød salat, rødløg og coleslaw on the side.

Buick (VEGAN)

119,2 bøffer lavet på quinoa og grøntsager, kryddermayonnaise, pickles,
frisk tomat, sprød salat, rødløg og pesto lavet på grillet rød peberfrugt
on the side.

(under 12 år)

Hamburger med fries

79,-

Hakkebøf (100g) i briochebolle med sprøde fritter.
Salat og grøntsagsstænger serveres ved siden af, så man selv
kan samle sin burger.
+ Bacon

10,-

Cheeseburger med fries

79,-

Hakkebøf (100g) med en skive cheddarost, serveres i
briochebolle med sprøde fritter. Salat og grøntsagsstænger
serveres ved siden af, så man selv kan samle sin burger.
+ Bacon

10,-

Sprøde kyllingestykker

79,-

2 sprøde kyllingestykker med fritter og grøntsagsstænger.
+ Kyllingestykke

15,-

Fish & fries

89,-

2 panerede torskestykker med sprøde fritter og
grøntsagsstænger.

2 kugler is
med flødeskum og chokoladesauce.

35,-

NOT in

Sideorders / Snacks

a burger

mood...
Sandwich
Ham & Cheese Sandwich

89,-

Skiver af skinke, cheddarost, rødløg, frisk tomat, sprød salat,
sød sennep og salatmayonnaise i brioche baguette.

Philly Steak Sandwich

Snackkurv

95,4 kyllingestykker, 4 Buffalo Hot Wings,
løgringe og valgfri dressing.
”En rigtig amerikansk oplevelse”.
”Perfekt som snack, til deling eller som tilbehør til din burger”.

Fries

35,-

Sweet Potatoes

35,-

Løgringe (ca. 8stk.)

35,-

Cheese Fries

40,-

Sprøde pomfritter, toppet med smeltet cheddarsauce.

Chili Cheese Fries

40,-

Sprøde pomfritter, toppet med smeltet chili-cheddarsauce.
99,-

Strimler af oksesteak stegt med peberfrugt og løg
i brioche baguette gratineret med ost.

Philli Chili Tops (6stk.)

40,-

Rustikke bites med Philadelphia ost og jalapenos.

Salad
Plain Salad

79,-

Salad with Chicken and Bacon

99,-

Salad Falafel (VEGAN)

99,-

Sprøde Kyllingestykker (4stk.)

40,-

Buffalo Hot Wings (4stk.)

40,-

Blandet salat vendt i American French dressing
med hjemmelavede brødcroutons. Serveres med brød og smør.

Blandet salat vendt i American French dressing med
kyllingestrimler, sprød bacon og hjemmelavede brødcroutons.
Serveres med brød og smør.

Blandet salat vendt i American French dressing
med sprød falafel. Serveres med brød og smør.

Hot Dishes
Fish & Fries

119,-

4 sprøde torskestykker, med fries og valgfri dressing.

Nachos with Chicken
or Pulled Pork

99,-

Sprøde tortillachips, gratineret med ost og toppet med
kyllingestrimler/ pulled pork og jalapenos. Serveres med chunky
salsa, creme fraiche og cheddar- eller chili-cheddarsauce.

Spareribs

Med bådkartofler og coleslaw

1/2 rack

119,-

Dips

1/1 rack

149,-

Chili-Cheddarsauce

15,-

Remoulade

10,-

Cheddarsauce

15,-

Chunky Salsa

15,-

Hvidløgsmayonnaise

10,-

Ranch Dressing

10,-

Chilimayonnaise

10,-

Kryddermayonnaise

10,-

Salatmayonnaise

10,-

Bearnaise

10,-

Route 66
Route 66 var oprindeligt den første og største hovedvej
igennem hele 8 stater i USA.
Den blev dagligt brugt af pendlere, så de hurtigt kunne komme til og
fra arbejde. Derfor var det også det ideelle sted at ligge diners, da
disse oprindeligt var tiltænkt de hårdtarbejdende, der havde behov for
et godt solidt måltid mad. I dag er der kommet nye hovedveje gennem
USA, dog står route 66 stadig, og er i dag et symbol på et forbundet
USA, med masser af diners og en stor attraktion at besøge.

Information om indhold af allergene
ingredienser i vores retter kan fås
ved henvendelse til personalet.

Follow us...
# stacysdiner
@ stacysdiner

Desserter
Cheesecake

55,-

Spørg tjener, for dagens varianter.

Brownie

45,-

med flødeskum og chokoladesauce.
+ Is

15,-

Chocolate Chip Cookie

25,-

Churros

40,-

Milkshakes
Alle milkshakes er lavet på ægte amerikansk manér
med is og fløde, for at opnå den optimale cremede konsistens.
Alle milkshakes toppes med flødeskum og krymmel.

med sukker og chokoladesauce.
+ Soft ice

20,-

Apple Pie

45,-

med flødeskum og chokoladesauce.
+ Is

15,-

3 kugler is

40,-

med flødeskum og chokoladesauce.

Sundae

45,-

med chocolate chip cookie-crumble.
Vælg mellem chokolade- eller karamelsauce.

2 kugler is (VEGAN)

45,-

Vanilje, chokolade eller jordbær
med chokoladesauce.

Klassiske
Pancakes
med et udvalg af sirup, syltetøj,
sukker og chokoladesauce

Half stack
Full stack
(3stk.)
38,- (6stk.)
75,15,-

+ 1 kugle is

Varme drikke
Kaffe med refill

30,-

Americano

35,-

Te med refill

30,-

Dobbelt Espresso

35,-

Decaf Coffee

30,-

Cortado

40,-

Caffe Latte

45,-

Varm Chokolade

45,-

Cappuccino

45,-

Irish Coffee

55,-

Vanilje Shake
Chokolade Shake
Jordbær Shake

Specials

65,-

Banan Shake
Oreo Shake
Kaffe Shake
Baileys Shake
Passionsfrugt Shake
Mint/chokolade Shake
Hindbær Shake

2cl/4cl 60/75,-

Coffee with a sweet taste
med chokolade-, hasselnød-, vanilje- eller karamelsirup.

Stacy’s Macchiato 50,- Iskaffe 50,Vidste du, at du kan købe et kaffekort
for 200,- til 10 x Kaffe, Cappuccino eller
Caffe Latte – Spar op til 200,-

Vegan

65,-

Laves på vegansk is og plantebaseret fløde (glutenfri).

Vanilje Shake
Jordbær Shake
Chokolade Shake

Soft drinks

Vin
30cl

50cl

80cl

Hvidvin

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta,
40,Sprite-Zero, Dansk vand, Schweppes Lemon,
Dansk vand m. citrus

50,-

70,-

Fadøl

Stone Peak, Chardonnay,
Central Valley, USA
Fed, flot, fadlagret og charmerende Chardonnay
med vanilje, ananas, citrus og flødekaramel.

25cl

40cl

75cl

Tuborg 4,6%
Tuborg Classic 4,6%

37,37,-

50,50,-

75,75,-

Grimbergen Double Ambrée 6,5%

33cl
55,-

50cl
80,-

Sodavand

Chateau Ste. Michelle, Riesling
Columbia Valley,
Washington State, USA
Klassisk Riesling med oversøisk præg og sødme
som hvide ferskner og mandariner.

65,-

275,-

85,-

365,-

65,-

275,-

Rosévin

Special øl
Budweiser 5% 33cl
Corona 4,5% 33cl
Trooper Ale, britisk Ale 4,7% 33cl
Arrogant Bastard Ale, USA 7,2% 47,3cl
Stone IPA USA 6,9% 35,5cl
Neverending Haze USA, IPA 4% 35,5cl
Pale Ale, Sierra Nevada USA 5,6% 35,5cl
Porter, Sierra Nevada USA 5,6% 35,5cl
Grimbergen Blonde 6,7% 33cl
Kronenbourg 1664 Blanc 5% 33cl
Carlsberg Nordic 0,5% 33cl

50,50,50,85,55,55,55,55,55,55,37,-

Soft drinks
Root Beer 37,5cl
Dr. Pepper 33cl
Ginger Beer 33cl
Cocio 25cl
Stacy’s Kildevand 50cl
Mælk

45,45,40,30,20,15,-

Antons økologisk saft 25cl

40,-

Stone Barn, Zinfandel
Californien, USA
75,Forfriskende og diskret aroma af jordbær,
kirsebær og vandmelon, afrundes af en let frugtsyre.

325,-

Rødvin
Stone Peak, Zinfandel,
Central Valley, USA
Blød og fyldig rødvin med nuancer af anis,
brombær og peber.
Stimson Estate Cellars,
Cabernet Sauvignon,
Californien, USA
Klassisk amerikansk Cabernet Sauvignon
med flot solbærfrugt og flot struktur.

65,-

275,-

75,-

325,-

Drinks

Hyldeblomst, Solbær/æble, Jordbær og Æblemost

Fatdane soda 25cl

Bodegas Olivares, Rosado,
Jumilla, Spanien
Blomsteragtig bouquet med noter af røde friske
frugter. Behagelig tør og frugtagtig fylde.

40,-

Rhubarb with vanilla
Elderflower with rose hip

Lemonade & Ice Tea 59,1cl

60,-

Joe Tea er en lille producent og laver, efter BRODERS mening,
nogle af de mest smagfulde isteer og lemonader i hele verden.
Joe Tea Classic Lemonade
Joe Tea Pink Lemonade
Joe Ice Tea Raspberry
Joe Ice Tea Peach

Joe Tea Mango Lemonade
Joe Tea Blood Orange Lemonade
Joe Tea Strawberry Lemonade

Floats
Cola med vaniljeis
50,Fanta med vaniljeis
50,Root Beer med vaniljeis 55,Ice Cream Floats
blev opfundet i
1874 i Philadelphia,
Pennsylvania, da
Robert McCay Green
var løbet tør for
isterninger til drinks.
Den eneste måde han
kunne køle drinksene
var med vaniljeis,
og herved blev der
opfundet nye drinks.

Popcorn & Tonic 75,3cl Big Dipper (Popcorn Gin)
og Fever tree mediterranean.
Rhubarb
3cl Vodka og Fatdane Rhubarb with vanilla soda.

75,-

Dark ’n’ Stormy
3cl Mørk økologisk rom fra Paraguay og Ginger Craze.

75,-

Black & Pink
3cl Scapegrace Black Gin og Fever tree mediterranean.

75,-

Passion for Rum
3cl Chairmans lys rom, 2cl Giffard Passion Sirup
og Fatdane Elderflower with rose hip soda.

75,-

Somersby Sparkling Rosé 4,5%
Red Rhubarb 4,5%
Sparkling Spritz 4,5%

45,45,45,-

