Förrätt
-Sötpotatis, välj: bearnaisesås, tzatziki eller aioli.
-Vitlöksbröd / Garlic bread
Tzatziki, lök, oliver.
-Toast skagen med handskalade räkor. glutenfri
På en grillat surdegsbröd toppat med stenbitsrom.
-Caprese, Mozzarella, tomat, basilikaolja.
-Serranoskinka, dragon crème , rucola, sparris &
krossade hasselnötter.

65:65:105:90:95:-

Alltid på Bistro
-Caesarsallad
Grillad kyckling, rökt sidfläsk, krutonger, grana padano.
-Räksallad
Blad, gurka, tomat, lök, paprika, sparris, citrosyoghurt & grillad bröd.
-Grekiskbondsallad
Blad, gurka, tomat, lök, paprika, fetaost, oliver & grillad bröd.
-Kycklingpasta laktosfri,
Curry, paprika och champinjoner, gräddsås samt grana padano ost.
-Skaldjurspasta laktosfri
Räkor, kräftstjärts, skaldjurssås samt grana padano ost.
-Bolognese pasta
Nötfärs sås, tagliatelle & grana padano ost.
-Pasta vegan
Havregrädde, tagliatelle, kikärtor, curry. svamp, paprika.
-Varmrökt lax citronkryddat
Hemmagjord potatissallad, sommarprimörer,
citronyoghurt & sparris.
-Bistros´ Biffburgare 200g /
BBQ-sås, picklad rödlök, rökt sidfläsk, ost, coleslaw & sötpotatis pommes.
-Vegme Pulled Marinerad burgare vegan
BBQ-sås, picklad rödlök, blad, tomat, tryffelmajo, sötpotatis pommes.
Chicken nuggets (vuxen)
Fryn dip pommes & aioli.
Fish & chips (vuxen)
Fryn dip pommes & remouladsås.

175:185:170:145:185:145:145:240:190:190:140:175:-

Information om allergener
Om du vet om att du är överkänslig (allergisk) mot någon av de produkter som nämns här, eller om
du känner dig osäker, fråga din servitris, för att du skall känna dig trygg!

För dom små
Pasta Bolognese. (nötfärs)
Tagliatelle med köttfärssås.
Chicken nuggets
Panerat & friterade kycklingbitar med aioli och pommes.
Fish & chips
Panerat & friterad fisk med remouladsås och pommes.

Dessert

-Våffla bägare
med sorbetglass, maräng & färska bär.
-Pannacotta vegan
med smak av mango, passionsfrukt & kokos.
-Ljummen cammenbert,
rostade nötter, hjortronsylt.
-Kladdkaka med grädde och hallon.

70:70:90:-

75:85;.
90:80:-

OBS Följande varmrätter serveras från kl.17.00
-Pocherad torskrygg
Hand skalade räkor, pepparrot, skirat smör & potatis.
-Lammytterfilé
Bakade cocktailtomater, fetaost, rostad potatis, tzatziki & rödvinssås.
Kyckling klubbfilé med skinn
Coleslaw, bearnaisesås, sommarprimörer, fryn dip pommes.

230:245:195:-

Plankstek
Entrecote
Kyckling klubb filé
Varmrökt lax citronkryddat (citronyoghurtsås )
Serveras med hemmagjort duchessespritsad på ekplanka,
Grillad tomat, sparris & bearnaisesås.

290:210:245:-

Information om allergener
Om du vet om att du är överkänslig (allergisk) mot någon av de produkter som nämns här, eller om
du känner dig osäker, fråga din servitris, för att du skall känna dig trygg!

Pizza
Margarita
75:tomatsås & ost / tomato sauce & cheese
Vesuvio
80:tomatsås, ost & skinka / tomato sauce, cheese & ham
Al Funghi
85:tomatsås, ost & champinjoner / tomato sauce, cheese & mushrooms
Capriccosa
90:tomatsås, ost, skinka & champinjoner / tomato sauce, cheese, ham and mushrooms
Tomaso
110:tomatsås, ost, skinka & räkor / tomato sauce, cheese, ham & shrimps
Calzone
90:tomatsås, ost & skinka (inbakad) / tomato sauce, cheese & ham (baked)
Vegetariana
85:tomatsås, ost, champinjoner, paprika, lök & oliver
tomato sauce, cheese, mushrooms, paprika, onions & olives
Quattro Stagione
120:Tomatsås, ost, champinjoner, skinka, musslor & räkor
Tomato sauce, cheese, mushrooms, ham, clams & shrimps
Marinara
115:Tomatsås, ost, räkor & musslor / Tomato sauce, cheese, shrimps & clams
Hawaii
95:Tomat sås, ost, skinka & ananas / Tomato sauce, cheese, ham & pineapple
Pescatore Special
115:Tomatsås, ost, tonfisk & räkor / Tomato sauce, cheese, tuna & shrimps
Mamma Mia
120:Tomatsås, ost, skinka, champinjoner & räkor
Tomato sauce, cheese, ham, mushrooms & shrimps
Capri
95:tomatsås, ost, skinka, champinjoner & oliver / tomato sauce, cheese, ham, mushrooms & olives
Sussi
95:tomatsås, ost, skinka, champinjoner & ananas
tomato sauce, cheese, ham, mushrooms & pineapple
Information om allergener
Om du vet om att du är överkänslig (allergisk) mot någon av de produkter som nämns här, eller om
du känner dig osäker, fråga din servitris, för att du skall känna dig trygg!

Lisa
115:tomatsås, ost, bacon, lök & ägg / tomato sauce, cheese, bacon, onions & eggs
Salami Pizza
115:tomatsås, ost, salami / tomato sauce, cheese & salami
Bistro Special
125:tomatsås, ost, skinka, champinjoner, fläskfilé & bearnaisesås
tomato sauce, cheese, ham, mushrooms, fillet of pork & bearnaise sauce
Mexicana
115:Tomatsås, ost, köttfärs, jalapeno & tacosås
Tomato sauce, cheese, minced meat, jalapeno & taco sauce
Kycklingpizza
115:tomatsås, ost, kyckling, curry & bearnaisesås
tomato sauce, cheese, slices of chicken, curry & bearnaise sauce
Azteka
120:tomatsås, ost, skinka, tacosås, kryddmix, tzatziki & jalapeno
tomato sauce, cheese, ham, taco sauce, spice mix, garlic sauce & jalapeno
Akapulko
140:tomatsås, ost, champinjoner, oxfilé, tacosås, tzatziki & jalapeno
tomato sauce, cheese, mushrooms, slice of fillet of beef, tacp sauce, garlic sauce & jalapeno
Italiensk Pizza
135:tomatsås, ost, champinjoner, lufttorkad skinka, mozzarella, färska tomater toppas med ruccula
tomato Sauce, cheese, mushrooms, serano ham, mozzarella, fresh tomatos & ruccula
Gorgonzola Pizza
145:tomatsås, ost, oxfilé, Gorgonzola, champinjoner, färska tomater & mozzarella
tomato sauce, cheese, fillet of beef, Gorgonzola, mushrooms, fresh tomatos & mozzerella
Alanya
130:Tomatsås, ost, kebabnötkött, mozzarella, kvisttomater, jalapeno, och smaksatt yoghurt
Tomto, sauce, cheese, beef kebab, mozzarella, tomatoes, jalapenos, flavored yogurt sauce
Rhodos
130:Tomatsås, ost, gyrosfläskkött, fetaost, kvisttomater, jalapenos, tzatziki
Tomato sauce, cheese, gyros pork, cheese, tomatoes, tzatziki
Pizza vegan
140:Sojaost, tomatsås, paprika, champinjoner, oliver, soltorkade tomater, ruccula, zucchini, sparris, tzatziki.
Vi har även glutenfri pizzabotten mot en tillägg på 20 kr på ordinarie pris.
OBS! Barnpizzor är 10:- billigare än ordinarie pizza. Delad pizza kostar 15:- extra.
Information om allergener
Om du vet om att du är överkänslig (allergisk) mot någon av de produkter som nämns här, eller om
du känner dig osäker, fråga din servitris, för att du skall känna dig trygg!

