
Nu bjuder vi in till det sista Smak & samtal för 
säsongen – ingen förväntan på ämne i sig, endast 
sällskap och samtal. 

Texas Longhorn erbjuder vårt sällskap 10% rabatt  
på lunchen samt bjuder på godsaker till kaffet.  

Du betalar din lunch själv och tillsammans står 
vi för sällskapet. 

Naturligtvis är du välkommen att ta med dig  
en gäst (en annan företagare). 

Väsby Promotion
Kanalvägen 10 C, 3 tr
194 61 Upplands Väsby 

Smak & samtal 

Varmt välkommen!  

08-590 327 00 
info@vasbypromotion.se 
www.vasbypromotion.se 
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När & Var: 25 augusti Texas Longhorn, Dragonvägen 82, Upplands Väsby 
Kl: 11.30 – 13.00. Anmälan: Ingen föranmälan krävs men meddela oss gärna  
om du planerar att komma så att vi kan förbereda restaurangen. 
Meddela oss på: info@vasbypromotion.se 
 

FÖR DIG SOM MEDLEM. 

TA MED DIG EN GÄST!

I samarbete med: 

Lunchträff 
 25/8

Smak & samtal på 

Texas 
Longhorn

 
 
 

Allergier? Säg till när du beställer så hjälper vi dig

Fråga gärna efter veganskt alternativ

TATER TOTS  40 kr     FRIES  35 kr    SWEET POTATO FRIES 45 kr

EXTRAS

BBQ RIBS  halv 129 kr / hel 199 kr Våra berömda ribs serveras med coleslaw, corn on the cob & fries  
 
STRIPLOIN STEAK  265 krGrillad ryggbiff 200 g serveras med crispy onion,  corn on the cob & fries

CAESAR SALAD  129 krCaesarsallad med romansallad, körsbärstomater, krutonger, parmesan & Caesardressing. 

Med ditt val av kyckling & bacon eller grillost

SALAD

CHICKEN CAESAR WRAP  99 kr Vetetortilla med kyckling, bacon, krutonger, romansallad, parmesan & Caesardressing. 

Serveras med nachos 

LOADED BURRITO  129 krVetetortilla med pulled pork, tater tots, svarta bönor, lök, jalapeños, mozzarella, cheddar 

& guacamole. Serveras med nachos 

PULLED PORK MELT  129 krTexas toast med pulled pork, lök & cheddarost. Serveras med coleslaw, pickles & fries CLASSIC BURGER  99 krBurgare med cheddarost, majonnäs, lök & sallad. Serveras med coleslaw, pickles & fries SMOKEHOUSE BURGER  119 krBurgare med cheddarost, majonnäs, lök, sallad, bacon & steak sauce. 
Serveras med coleslaw, pickles & fries 
ELDORADO BURGER  119 krBurgare med cheddarost, majonnäs, lök, sallad, bacon, 

black pepper dressing & jalapeños. Serveras med coleslaw, pickles & fries                 BURGER  119 krVäxtbaserad burgare med vegansk majonnäs, sallad, guacamole & crispy onion. 

Serveras med smoky red pepper sauce, pickles & fries

BETWEEN BREAD

SIGNATURE DISHES

Se menyn här!


