
Välkommen till
Margherita       99:-
tomatsås. ost

Al Funghi       105:-
tomatsås, ost, färska champinnjoner

Vesuvio       105:-
tomatsås. ost, skinka

Bussola       115:-
tomatsås, ost, skinka, räkor

Altono       100:-
tomatsås. ost, tonfisk, lök

Vegetale       105:-
tomatsås, ost, färska champinjoner, lök, paprika,
oliver, kronärtskocka

Capricciosa       100:-
tomatsås. ost, skinka, färska champinjoner

Hawaii       100:-
tomatsås, ost, skinka, ananas

Marinara       105:-
tomatsås. ost, räkor, musslor

Calzone (inbakad)     105:-
tomatsås, ost, skinka

Quattro Stagioni      125:-
tomatsås. ost, färska champinjoner, skinka, räkor
musslor, kronärtskocka, oliver

Kebabpizza      125:-
tomatsås, ost, lök, kebabkött, pepperoni, kebabsås, tomater

Opera       105:-
tomatsås. ost, skinka, tonfisk

Saint Tropez      110:-
tomatsås, ost, hemlagad köttfärs, färska champinjoner, tabasco

Capri        115:-
tomatsås. ost, färska champinjoner, skinka, räkor

Chiao Chiao      130:-
tomatsås, ost, oxfilé, bearnaisesås

Shish Kebab      130:-
tomatsås. ost, oxfilé, färska champinjoner, lök, färska
tomater, paprika, bearnaisesås

Kebab Special      120:-
tomatsås, ost, lök, kebabkött, jalapêno, färska
champinjoner, isbergssallad

Kycklingpizza      110:-
tomatsås. ost, kyckling, räkor, paprika, ananas, curry

Bananpizza      100:-
tomatsås, ost, skinka, banan, curry

Lahmacun       100:-
färsk tomat, nötfärs, lök, paprika, persilja, stark paprika

Pide        100:-
färsk tomat, nötfärs, lök, paprika, ägg

Marco Polo       130:-
oxfilé, färska champinjoner, lök, färska tomater,
paprika, färsk vitlök, bearnaisesås

Lyon        130:-
oxfilé, färska champinjoner, lök, färska tomater,
paprika, gorgonzola

Pannkakor    65:-
med sylt och grädde

Spagetti Bolognese   65:-
med köttfärssås

Chicken Nuggets   65:-
serveras med pommes frites och dip

Oxfilé med Bearnaisesås  105:-
serveras med pommes frites

Fläskfilé med Bearnaisesås 99:-
serveras med pommes frites

Hamburgertallrik   65:-
serveras med pommes och dip

Kebabtallrik    65:-
serveras med pommes frites

Nu har vi 
även börjat 
med 
utkörning!

NYA ÖPPETTIDER
Månd-Torsd  11-21    Fredag  11-23

Lördag  12-23  Söndag  12-21

Lunch serveras från 17 augusti
mellan kl. 11-14 95:-

Vi har glutenfria pizzor

Välkommen att boka
bord eller beställa
för avhämtning.



Toast Skagen      75:-
smörstekt surdegsbröd med räkor, rödlök,
dill, majonnäs som toppas med löjrom

Toast med kallrökt lax     79:-
smörstekt surdegsbröd, kavring med
kallrökt lax och pepparrotskräm

Tzatziki       45:-
yoghurtröra med gurka, vitlök, dill och olivolja

Aubergineröra (på turkiskt vis)   45:-
vitlök, stark paprika, olivolja, yoghurt

Antepröra       58:-
färskkrossade tomater, persilja, stark
paprika, vitlök, lök, olivolja

Mucver       58:-
zucchini, persilja, fetaost, ägg, vetemjöl, dill

Meze Tallrik      145:- 
tzatziki, antep, mucver, aubergineröra

Grekisk Bondsallad     99:-
tomat, grekisk ost, olivolja, oliver, lök, sallad

Ceasar Sallad      99:-
romansallad, grillad kyckling, krutonger,
Ceasardressing och permesanost

Ost & Skinksallad     99:-
isbergssallad, gurka, tomat, majs, ost, skinka

Räksallad       115:-
isbergssallad, gurka, tomat, citron, dill, ägg, handskalade räkor

Turlu (vegetarisk)      150:-
Grönsaksgryta med fetaost, zucchini,
aubergine, lök, vitlök, tomatsås och persilja

Imam (vegetarisk)      150:-
Fylld aubergine med karamelliserad lök, vitlök, tomat,
f. champinjoner som toppas med tomatsås, fetaost och persilja

Karniyarik       150:-
Ugnsbakad köttfärsfylld aubergine med tomatsås
och riven saganakiost

Mousaka       150:-
Gratäng med aubergine, potatis, köttfärssås och bechamelsås

Spaghetti Bolognese     99:-
Spaghetti med hemlagad köttfärssås och parmesanost

Pasta Gamberi      155:-
Spaghetti, tigerräkor, färsk röd chili, grädde
hummerfond, sweetchili som toppas med parmesanost

Oxfilé Pasta      155:-
Oxfilé, lök, paprika, färska champinjoner, grädde och parmesanost

Kycklingpasta      155:-
Kyckling, lök, paprika, f. champinjoner, grädde och parmesanost

Iskender Kebab      109:-
bröd, kebab, yoghurt, smörkokt tomatsås

Adana Kebab      109:-
starkt blandad nötfärs på spett, serveras med ris eller bulgur och bröd

Urfa        109:-
milt blandad nötfärs på spett, serveras med ris eller bulgur och bröd

Kebab Tallrik    95:-
Kebab med pommes frites, pepperoni, sallad, 
lök, fefferoni välj mellan mild, stark eller blandad sås

Kebab Rulle    80:-
Kebab med sallad, tomat, fefferoni
välj mellan mild, stark eller balandad sås

Smörstekt Gösfilé     175:-
serveras med kantareller och färsk spenat i vitvinssås

Lax på planka      175:-
serveras med lime och hollandaisesås

Kalamari       175:-
Friterade kalamariringar med tzatziki, ayvar och saffrans aioli

Pocherad rödtungsfilé     225:-
serveras med räkmousse och hummersås

Entrecôte       199:-
med Café de Paris kryddsmör

Svensk Biffstek med lök    160:-
biff med lök

Flankstek       205:-
serveras med tomatsalsa och chilibearnaisesås

Lammfilé       255:-
med vitlök och örtsmör, serveras med tzatziki

Souvlaki       139:-
marinerade grillspett med fläskfilé, serveras med
saganakiost, ayvar och tzatziki

Biffteki Gemisto      149:-
fylld köttfärsbiff med fetaost och tomatsås, serveras
med tzatziki och ayvar

Tavuk Filé       139:-
grillad kyckling med dijonsås, serveras med tzatziki och ayvar

Tavuk Shish      139:-
marinerat kycklingspett, serveras med antep och tzatziki

Husets Mixgrill      255:-
adana grillspett, kycklingspett, lammfilé och köfte,
serveras med bulgur

Plankstek       155:-
ryggbiff, serveras med hemlagad potatismos, bearnaisesås,
baconlindad haricotsverts och grillad tomat

Filé Mignon      190:-
oxfilé med tryffelsås, fläskfilé och bearnaisesås

Filé Oscar       190:-
fläskfilémedaljonger, grillade med stekt
sparris och bearnaisesås

Pepparstek       225:-
fransk pepparstek flamberad med courvoisier konjak

Kantarellstek      225:-
oxfilé med kantarellsås

Gorgonzola stek      225:-
oxfilé med gorgonzolasås

Oxfilé Provencale     235:-
helstekt oxfilé, råstekt potatis med vitlök, hackad persilja,
haricotsverts och rödvinssås. Minst 2 personer, priset per pers.

Välj stekt potatis 
eller pommes


