
Sandwich
Alle sandwiches serveres i lunt brød og med frisk salat

Steak Sandwich 79
Cheddarost, jalapeños, rødløg og soltørrede tomater.

Kylling special Sandwich 79
Cheddarost,  special chilie tomat sovs og grønsager.

Club Sandwich 69
Marineret kyllingebryst, kalvebacon, ananas og tomat.

Tunmousse Sandwich 69
Hjemmelavet tunmousse, tomat, majs, ærter og æg.

Veggie Sandwich 69
Hj. lavet humus, falafel, sorte oliven, ost i tern og 
tomat.

Salat
Bland selv 75
Vælg mellem 8 forskellige ingredienser 
fra vores store udvalg

Oksekødssalat 69
Kebab, rødløg, tomat, agurk, og salat.

Kyllingesalat 69
Marineret kylling, majs, soltørrede tomater, 
agurk, salat.

Tunsalat 69
Hjemmelavet tunmousse, majs, rødløg, tomat, 
agurk, æg og salat.

Græsk salat 65
Ost i tern, oliven, tomat, agurk, rødløg og salat.

Grab’n’Go 
Dejligt og hurtigt - lige til at tage med på farten. Ser-
veres med salat, tomat, agurk, rødkål, rødløg og husets 
dressing.

Kebab, Kyllingebryst eller Falafel
 - i lunt pitabrød 45
 - i lækker wrap 65

Tilbehør 
Pommes 37 / 57
Kartoffelbåde 45  / 65
Dip 7



Ocak
Café

Take Away
Tlf.: 33 27 01 01

Åbningstider
Mandag - Fredag: 10.00 - 21.00

Weekend og Helligdage: 11.00 - 21.00

Vesterbrogade 149
1620  København V



Wok
Det bliver ikke varmere end husets wokretter, som 
tilberedes friskt og hurtigt. 
Alle retter serveres med brød og smør.

Sovsen kan tilberedes med fløde eller kokosmælk.
Vælg mellem ris eller pasta. 

Beef 99
Kebab, rødløg, peberfrugt og pestosovs.

Chicken 95
Marineret kyllingebryst, kalvebacon, ananas og    
karrysovs.

Hot Chicken 95
Her har vi tilføjet lidt ekstra power med jalapeños.

Veggie 95
Falafel, rødløg, peberfrugt og tomatsovs.

Ekstra godt til din wokret 
Ekstra grøntsager 25
Lille blandet salat 25
Oksekød eller kyllingebryst 25

Grill
Alle grillretter serveres med blandet salat.

Kalvesteak 149
Kalvesteak med pommes og bearnaise.

Hakkebøf 119
To hakkebøffer med bløde løg, pommes og bearnaise.

Græsk bøf 119
To krydrede græske bøffer med ris og tzatziki.

Kyllingebryst 119
To kyllingebryst med pommes og remoulade.

Falafel 119
Hjemmelavet falafel med pommes og tzatziki.



Burger
Ocaks hjemmelavede burgere serveres med en lækker 
bøf af dansk hakket oksekød og frisk salat i en dejlig 
varm brioche bolle smurt med hjemmelavet dressing.

The Mighty Ocak 105
Burgeren der stiller selv den største sult. 
Serveres med hakkebøf, kyllingebryst, kalvebacon, 
spejlæg, cheddarost, tomat, agurk og rødløg.

The Turkish 75
Denne burger kommer med sucuk, som er en 
dejlig krydret pølse fra Tyrkiet. Serveres med 
krydret bøf, cheddarost, agurk, tomat og rødløg.

The Chicken 69
Denne burger serveres med et dejligt saftigt 
kyllingebryst, jalapeños, løg, soltørrede tomater, 
cheddarost og vores hjemmelavede tomatsovs.

The Favourite 
Husets favorit 69
- en god burger med krydret smag. Serveres 
med en bøf, cheddarost, soltørrede tomater, 
rødløg, jalapeños og hjemmelavet tomatsovs. 

The Classic  67
Det bliver ikke mere klassisk end en god
 “Københavner burger”. Dansk bøf, cheddarost, 
kalvebacon, tomat, agurk, rødløg og vores 
hjemmelavede burgerdressing.  

The Bøfsandwich 62
Uden yderligere introduktion - så er den klassiske 
bøfsandwich med hakket dansk oksekød, rødløg, 
cornichoner, remoulade, ketchup og sennep.

The Veggie  65
En dejlig burger med masser af smag. 
Serveres med en hjemmelavet kikærtebøf,
 jalapeños, soltørrede tomater, rødløg 
samt vores hjemmelavede tomatsovs.

Ekstra godt til din burger 
Cheddarost, kalvebacon, jalapeños 7
Spejlæg 10
Ekstra bøf eller kyllingebryst 25                                


