FÖRRÄTTER
Nacho chips med salsa 45 kr
Tzatziki med vitlöksbröd 45 kr
Chevre Toast 55 kr
Getost, ruccola, honung, valnötter
Toast Skagen 69 kr
Räkor, rödlök, dill, majonäs toppat med löjrom

STEAKS
Filé mignon black & white 149 kr
Serveras med tryffelsky och bearnaisesås samt ugnsrostad potatis
Prosciutto stuffed fillet of chicken 149 kr
Kycklingfilé fylld med parmaskinka och pesto
Serveras med skysås och potatisgratäng
Kalv Entrecôte 200 g 169 kr
Serveras med ungsrostad potatis, skysås och bearniesesås
Oxfile 200 g 189 kr
Serveras med pepparsås samt potatisgratäng
Wallenbergare 129 kr
Serveras med skirat smör, ärtor, rårörda lingon och potastismos

FISK
Ugnstekt lime kryddad lax 149 kr
Serveras med hummersås rostade rotfrukter
Fish & Chips med remouladsås 119 kr
Serveras med pommes och sallad
Fisk soppa 119 kr
Serveras med vitlöksbröd
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VEGETARISKT
Falafelrulle 69 kr
med sallad och vitlökssås
Grilled haloumi cheese 119 kr
Grillad haloumiost serverad med tzatziki, ugnsrostad potatis

RIBS
Pommes frites, coleslaw och saltgurka serveras till samtliga rätter
Hickory smoked baby back ribs 149 kr
BBQ-glaserade kamben

BURGARE
Våra hamburgare är gjorda på högrev av 200g certifierat nötkött
Cheeseburgare 109 kr
Serveras med cheddarost och dressing
Baconburgare 109 kr
Serveras med bacon och dressing
Dip dips’ 13 / st kr
Välj mellan jalapeñosalsa, tzatziki, bearnaisesås, mango raja
Double up your burger 60 kr
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PASTA
Pasta Carbonara 85 kr
Med bacon, lök, svartpeppar, grädde och parmesanost
Pasta Pepparsås 99 kr
Med oxfilé, paprika och parmesanost
Pasta Bolognese 75 kr
Med köttfärs, parmesanost
Lasagne 99 kr
Vegetariska alternativ finns för alla våra pastarätter

VÅRA SALLADER
Kycklingsallad 70 kr
Med kyckling, ananas, paprika, majs och Rhode Islandsås
Kebabsallad 70 kr
Med kebabkött och kebabsås
Grekisk sallad 70 kr
Med fetaost, oliver, paprika, rödlök, feferoni samt vinegrette
Räksallad 95 kr
Med handskalade räkor, kronärtskocka, citron, majs och Rhode Islandsås

BARNMENY
För barn under 12 år
Pasta Carbonara 60 kr
Med bacon och grädde
Pasta bolognese 60 kr
Med köttfärs
Barnpizza
Valfri pizza från menyn med 5:- avdrag
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PIZZOR
Alla pizzor innehåller tomatsås och ost.
Delning av pizza debiteras med 25:Margherita 55 kr
Vesuvio 60 kr
skinka
Capricciosa 60 kr
skinka, champinjoner
Hawaii 60 kr
skinka, ananas
Pescatore 60 kr
tonfisk, paprika, lök
Marinara 65 kr
räkor, musslor
Indiana 65 kr
kyckling, ananas, banan, jordnötter, curry
Al Forno 65 kr
bacon, ägg, lök, svartpeppar
Quattro Stagioni 75 kr
skinka, räkor, champinjoner, kronärtskocka
Vegetariana 70 kr
paprika, champinjoner, lök, sparris, oliver, kronärtskocka
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KÖTTFÄRSPIZZOR
Capri 70 kr
köttfärs, skinka, lök, vitlök
Vampera 70 kr
köttfärs, skinka, champinjoner
Balkan 75 kr
köttfärs, bacon, salami, lök, champinjoner
Mexicana 75 kr
köttfärs, paprika, purjolök, vitlök, jalapeños, tacosås

FLÄSKFILÉPIZZOR
Oscar 75 kr
fläskfilé, lök, sparris, räkor, bearnaisesås
Bahama 75 kr
fläskfilé, ananas, banan, jordnötter, curry
Afrikana 75 kr
fläskfilé, banan, jordnötter, curry
Bella Napoli 75 kr
fläskfilé, skinka, paprika, bearnaisesås

OXFILÉPIZZOR
Barcelona 80 kr
oxfilé, champinjoner, paprika, vitlök, bearnaisesås
Real 80 kr
oxfilé, champinjoner, ägg, bearnaisesås
Acapulco 80 kr
oxfilé, champinjoner, purjolök, vitlök, jalapeños, tacosås
Black & White 90 kr
oxfilé, fläskfilé, champinjoner, paprika, tomat, bearnaisesås
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INBAKADE PIZZOR
Calzone 65 kr
skinka
Ciao-ciao 75 kr
fläskfilé, lök, champinjoner, vitlök

KEBABPIZZOR
Kebabpizza 70 kr
kebabkött, champinjoner, lök, feferoni, valfri sås
Husets special 75 kr
kebabkött, lök, sallad, tomat, gurka, feferoni, valfri sås
Rhodos 75 kr
kebabkött, lök, tomat, fetaost, feferoni, vitlökssås
Jägare 75 kr
kebabkött, skinka, köttfärs, lök, valfri sås
Småland special 80 kr
kebabkött, lök, sallad, tomat, gurka, pommes frites,
valfri sås

LYXPIZZOR
La Parma 85 kr
mozzarella, fetaost, oliver, parmaskinka, tomat, ruccola, pesto
Pizza al Pesto 85 kr
mozzarella, zucchini, paprika, kyckling, oliver, pesto
Siciliana 85 kr
mozzarella, parmaskinka, tomat, pesto
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KEBABMENY
Kebabrulle 65 kr
kebabkött, sallad, tomat, gurka, lök, valfri sås
Kebabtallrik 70 kr
kebabkött, sallad, tomat, gurka, lök, pommes frites, valfri sås
Kycklingrulle 75 kr
kyckling, sallad, tomat, gurka, lök, valfri sås
Grekisk rulle 75 kr
kebabkött, sallad, tomat, gurka, lök, fetaost, tzatziki

TILLBEHÖR
Extra sås 10 / st kr
Mild kebabsås, stark kebabsås, vitlökssås, tzatziki eller bearnaisesås
Övrigt 15 / st kr
mozzarella, fläskfilé, oxfilé, skaldjur, kebabkött, kyckling
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