
PIZZA
Italia
Tomatsås, ost,  ruccola & lufttorkad skinka,
rostade pinjenötter.

Rustico
Tomatsås, ost, tryffelsalami, mozzarella, 
ruccola & rödlök.

Formaggio
Tomatsås, mozzarella, castelli, pesto, 
körsbärstomater, ruccola & rostade pinjenötter.

Hawaii
Tomatsås, ost, rökt skinka, ananas

Blanco
Ost, rödbeta, honung, bladspenat & getost.

152:-

169:-

145:-

139:-

155:-

Alla Pizzor slicade

GLASS
Italiensk gelato
Frozen youghurt
Sorbet, 
Klings glass
Ekologisk Guteglass

KLASSIKER

Pannbiff med klassiska tillbehör
Serveras med potatis, rårörda lingon, 
gräddsås & pressgurka.

Krämig skaldjurssoppa med saffran
Kräfta, musslor, räkor, haricots verts.
Serveras med aioli & vitlöksbröd.

139:-

175:-

169:-

Croque-Monsieur
Gratinerad XXL-ciabatta med ost, skinka, tomat & rödlök.
Serveras med sallad & dijonsenapsdressing. 135:-

SMÅTT & GOTT

Till våra sallader ingår grillat vitlöksbröd.

Green Wrap
Avocado, bulgur, babyspenat, strimlad morot, vitkål, 
hummus, tortilla, picklad rödlök & kidneybönor. 
Serveras med pommes, tryffelmajo & chillibea. 149:-

169:-

Green Bowl
Quinoa, bladspenat, strimlad morot & vitkål, rödbetsskott. 
Serveras med kidneybönor, hummus & picklad rödlök. 
Toppad med grönsaker & örter från vår egen växtodling efter 
kökets val.

Räksmörgås XXL
Handskalade räkor med klassiska tillbehör. 225:-

129:-

Ceasar Wrap
Grillad kyckling filé, bacon, tortilla, romansallad, rödlök, 
körsbärstomater  & ceasardressing 135:-

Nyhet - egenodlade mikroblad och grönsaksskott!

Med hjälp av Hjärtblad Microgreens så tar vi närodlat 
till nästa nivå och odlar våra egna microgreens direkt i 
våra egna lokaler - färskare och mer närodlat kan det 
inte bli!
Microgreens är små grönsaksskott som skördas tidigt 
och är fulla av både smak, färg och näring.

175:-

Ceasarsallad 
Romansallad, hyvlad hårdost, rödlök, körsbärstomat, 
ceasardressing & krutonger.

Välj mellan:
Grillad kycklingfilé & bacon
Handskalade räkor
Halloumi

189:-
159:-

SMÅTT & GOTTKLASSIKER

325:-

Delikatessplateau. (plocktallrik för 2  - 4 personer)
Lufttorkad skinka, parmesanchips,saltgurka, 
kalamataoliver, tryffelsalami, camembert ost, lagrad 
cheddarost, fikonmarmelad, surdegsknäcke och 
vitlöksbröd.

Green Wrap
Avocado, bulgur, kidneybönor, babyspenat, strimlad 
morot, vitkål, hummus, tortilla, picklad rödlök 
Serveras med pommes, tryffelmajo & chillibea.

Pommes med dipp
Tryffelmajo & chillibea.

Räksmörgås XXL
Handskalade räkor med klassiska tillbehör. 189:-

Ban Mi
Vietnamesisk baguette med strimlad morot, vitkål, 
koriander, sirachamajo, hoisinsås, ingefära & vitlök. 
Serveras med pommes, tryffelmajo & chillibea.

89:-

156:-
Välj mellan:
Kycklingfilé
Halloumi 149:-

Pannbiff med klassiska tillbehör
Serveras med potatis, rårörda lingon, 
gräddsås & pressgurka. 139:-

PIZZA

Italia
Tomatsås, ost,  ruccola & lufttorkad skinka,
rostade pinjenötter.

Rustico
Tomatsås, ost, tryffelsalami, mozzarella, 
ruccola & rödlök.

Formaggio
Tomatsås, mozzarella, castelli, pesto, 
körsbärstomater, ruccola & rostade pinjenötter.

Hawaii
Tomatsås, ost, rökt skinka, ananas

Blanco
Ost, rödbeta, honung, bladspenat & getost.

142:-

159:-

135:-

135:-

145:-

Alla Pizzor slicade

Bills köttbullar med potatis
serveras med gräddsås 
& lingon i skålar.

Freds ekologiska pannkakor 3/5
Med sylt & vispgrädde i skålar

79:-

59:- / 69:-

I barnmenyn ingår liten glasstrut.

La Méridionale Blanc, Chardonnay/Sauvignon Blanc, 
Frankrike.
Even & Odd, Riesling, Tyskland.
Giesen Organic Sauvignon Blanc EKO, Nya Zeeland.
Mc Pearson Chardonnay, Australien.
 
La Méridonale Rouge, Merlot/Syrah, Frankrike.
El Coto de Rioja, Tempranillo, Spanien.
Mc Pearson Shiraz, Australien.
Pagus Bisano Ripasso, Italien.

La Méridonale Rosé, Grenache/Cinsault, Frankrike.
Miradou Rosé, Grenache, Frankrike.
Barefoot Zinfandel, USA.

Cava Bach Brut, Spanien, Katalonien.
Le Contesse Pinot Rosé, Italien, Valdobbiadene.
Moet & Chandon, Frankrike.

Vin:
Vita viner

Röda viner

Rosé viner

Mousserande / Champagne

VINER
Röda viner

Rosé viner

Ursprung: Frankrike, Languedoc, IGP Pays d´Oc
Druvor: Merlot 60%, Syrah 40%
Smak: Medelfyllig och fruktig med toner av hallon, blåbär, 
jordgubbar och surkörsbär. Tanninerna är mjuka och avslutet 
fruktigt och fräscht.

Ursprung: Spanien, Rioja
Druvor: Tempranillo - Alta/Alavesa
Smak: Medelfyllig, mjuk, robust smak med inslag av röda och 
mörka bär, kaffe, läder, vanilj och en balanserad ekfatston.

Ursprung: Australien, South Eastern
Druvor: Shiraz 100%
Smak: Fruktig, frisk och medelfyllig smak. Vinet har generös 
frukt med  inslag av hallon, röda vinbär, mogna björnbär, vanilj 
samt en härlig, pepprig kryddighet.

Ursprung: Italien, Veneto
Druvor: 75% Corvina, 15% Rondinella & 10% Corvinone
Smak: Medestor välbalanserad smak av kryddor mörka 
körsbär försiktig fatkaraktär örter, mandel och röda bär.

Ursprung: Frankrike, Languedoc, IGP Pays d´Oc
Druvor: Cinsault 60%, Grenache 40%
Smak: Torr, fruktig och fräsch med toner av hallon, rödavinbär, 
smultron, mandarin och blodapelsin. Bra mineralitet med en hint 
av örter som ger vinet ett fräscht avslut.

Ursprung: Frankrike, Provence, IGP Méditerranée
Druvor: Carignan 45%, Grenache 10%, Cinsault 10%, Syrah 
10%, Caladoc 25%
Smak: Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, 
hallon, körsbär och röda vinbär. Avslutningen är frisk och 
läskande.

La Méridonale Rouge 

El Coto Crianza

Mc Pearson Shiraz

Pagus Bisano Ripasso DOC

La Méridonale Rosé

Miradou Rosé

88:-

98:-

94:-

89:-

86:-

299:-

370:-

320:-

299:-

320:-

420:-

88:-

94:-

299:-

98:-

105:-

89:-

95:-

370:-

349:-

395:-

390:-

320:-

Ursprung: Frankrike, Languedoc, IGP Pays d´Oc
Druvor: Chardonnay 60% , Sauvignon Blanc 40%
Smak: Torr, fruktig och frisk med toner av ananas, citrusfrukt, 
grapefrukt, persika och melon. Bra mineralitet som ger ett 
fräscht avslut.

Ursprung: Tyskland, Rheingau
Druvor: Riesling 100%
Smak: Klassisk Riesling med frisk smak av citrus, gröna äpplen, 
grapefrukt och persikor.

Ursprung: Nya Zeeland, Marlborough
Druvor:Sauvignon Blanc 100%
Smak: Krispigt, mineralrikt och friskt torrt vin med härliga inslag 
av citrus och nässlor med en lång smak och pigg syra.

Ursprung: South Eastern Australia
Druvor: Chardonnay 100%
Smak: Generös, frisk och fruktig smak med inslag av tropisk frukt 
och ingefära, avrundat med en lätt rostad ton.

La Méridionale Blanc

Even & Odd

Giesen Organic Sauvignon EKO

Mc Pearson Chardonnay

Vita viner

Mousserande / Champagne

Ursprung: Spanien, Katalonien
Druvor: Macabeo, Xarel-lo, Parellada
Smak: Medelfyllig, torr med smak av citrus, gula äpplen och ett 
balanserat avslut. 

Ursprung: Italien, Prosecco D.O.C.
Druvor: Glera 100%
Smak: En torrare Prosecco. Frisk och balanserad med inslag av 
äpplen, päron, citrus, grapefrukt och toner av mineral samt en 
lång och fräsch eftersmak.

Cava, Cordoniu Bach Brut 

Prosecco, Nashville Stories Brut 

GLAS FLASKA GLAS FLASKA

Barefoot White Zinfandel 
Ursprung: USA, Kalifornien
Druvor: Zinfandel
Smak: Frisk och härlig smak av mosade jordgubbar, hallon, 
solmogna päron och saftig ananas. Ett mycket fruktigt vin med 
viss sötma och krispigt avslut.  

89:- 320:-
899:-

Torr Champagne med fruktig frisk smak. Inslag av kex, gula 
äpplen och blodapelsin.

Moët & Chandon 1652

FRUKOSTMENYALKOHOLFRI DRYCKFATÖL

Frukost
Kaffe/te + fralla

Espressofrukost
Valfri espressokaffe + fralla

Kokt Ägg

Juice eller Smoothie

39:-

49:-

5:-

20:-

20:-

GLAS

CL

Rosé vin
Natureo Syrah Cabernet Sauvignon

Visby Pils

Double Bulldog DIPA

Visby Weisse

Visby klosteröl

Melleruds utmärkta pilsner

Full Ship Of IPA

Norrlands Guld

Visby Lager

Krusovice Imperial

Galopp

EKO Bulldog Pale Ale

White Bulldog Wheat IPA

Farmhouse Ale

Natureo Muscat

Natureo Syrah

Mariestads 33 cl

Easy Rider non alcoholic IPA

Bärig smak med liten sötma, inslag av körsbär, geléhallon 
och örter.

Blommig humlearomatisk doft med en ton av bärighet.

Humle från Australien & Nya Zeeland ger en tropisk smak.

Tydlig blommig doft med inslag av mogna frukter.

Fyllig ofiltrerad lageröl med generös humlesmak.

Medelfylligt öl med humleblommighet.

Fyllig IPA med en fruktig smak.

Norrskenet i en härlig mjuk öl.

Fyllig och smakrik lager med en maltig karaktär.

Maltaromatisk doft med humle och jästoner.

Valfri fatöl, serveras i vinglas.

Sommrig smakkombination, tydlig humlebeska.

En klassisk IPA brygd på vetemalt.

Äppelsyrlig ton, välbalanserad maltkaraktär och låg beska.

Druvig, något blommig smak med inslag av päron, fläder 
och citron.

Bärig smak med inslag av fat, körsbär, blåbär, hallon och 
vanilj.

Maltig, något humlearomatisk smak med inslag av 
rågbröd, apelsinskal, honung och örter.

Utpräglad fruktig smak av humle.

Virgin drink efter önskemål.

Vitt vin

Rött vin

Öl

Drinkar

FLASKA

PRIS

49:-

40 cl

40 cl

50 cl

40 cl

40 cl

40 cl

40 cl

40 cl

40 cl

40 cl

20 cl

40 cl

40 cl

85:-

79:-

85:-

75:-

70:-

85:-

68:-

69:-

78:-

44:-

79:-

75:-

69:-

49:-

49:-

39:-

45:-

69:-

Fråga gärna i baren efter vårt 
specialsortiment på flasköl.

Byt till valfri smörgås, ( ej räkor )

Gäller vardagar till kl 10:00

Combo
40 cl Norrlands & 3 cl Jäger

109:-

KLASSIKER
Original burger
150 gr svenskt nötkött, cheddarost, bacon, saltgurka, husets 
dressing, isbergssallad, lök & tomat.

Triple cheese burger
150 gr svenskt nötkött, brieost, castello, cheddarost, picklad 
rödlök, rucola, saltgurka & bluecheese dressing.

Double Original burger
300 gr gr svenskt nötkött, cheddarost, bacon, saltgurka, husets 
dressing, isbergssallad, lök & tomat.

Halloumi burger
Halloumi, picklad rödlök, rucola, tomat, dressing & jalapenos.

Plant burger, (vegansk hamburgare på portabellosvamp)
med picklad rödlök, tomat, isbergsallad samt veganskt bröd &  
dressing

159:-

164:-

189:-

159:-

169:-

Alla hamburgare serveras med briochebröd & pommes.

443

6

27

MATBARNMENY SMÅTT & GOTT HAMBURGARE
Ceasarsallad med svensk kycklingfilé & bacon
Romansallad, hyvlad hårdost, rödlök, krutonger & ceasardressing samt grillat vitlöksbröd.

Black Angus burgare
200 gr black angus burgare, lök, tomat, husets dressing, saltgurka
cheddarost, bacon, pommes. Serveras med chillibea & tryffelmajonnäs.

Pizza Blanco
Med färskost, getost, rödbetor, rucola & rostade pinjenötter.

Pizza Italia
Med tomatsås, ost, lufttorkad skinka, rucola & rostade pinjenötter.

146:-

169:-

144:-

Ceasarsallad med handskalade räkor
Romansallad, hyvlad hårdost, rödlök, krutonger & ceasardressing samt grillat vitlöksbröd.

Fish and chips
Panerad torskfilé 180 gr serveras med remouladsås och pommes.

149:-

99:-

109:-

169:-

Chipottlemarinerad Grillad svensk kycklingfilé
med ruccolasallad, pinjenötter, körsbärstomater, pommes  & BBQ-sås. 126:-

159:-

Nyhet
Allt friterat hos oss sker genom en helt ny teknik . Detta 
innebär att vi tillagar produkterna helt utan att tillsätta 
något fett eller olja.

Klimatsmart och nyttigt!

Vardagar 11.30  -  14.00
Inkluderat i samtliga rätter:

Dryck & Kaffe

LUNCH

Om du är allergisk - fråga personalen så hjälper vi dig.

Gäller upp till 15 år

Haloumi burgare
Picklad rödlök, tomat, dressing, jalapenos, pommes.Serveras med chilibea och tryffelmajonnäs.
Veganalternativ - byt ut Haloumi mot Pulled Oumph

Rådhusets Schnitzel
Serveras med baconlindad haricot verts, grilltomat, bearnaisesås och pommes.

PIZZA SALLADER

Ceasarsallad med svensk kycklingfilé & bacon
Romansallad, hyvlad hårdost, 
rödlök, ceasardressing & krutonger.

Ceasarsallad med handskalade räkor
Romansallad, hyvlad hårdost, rödlök, 
ceasardressing & krutonger.

146:-

169:-

Original burger
150 gr svenskt nötkött, cheddarost, bacon, saltgurka, 
husets dressing, isbergssallad, lök & tomat.

Triple cheese burger
150 gr svenskt nötkött, brieost, castello, cheddarost, 
picklad rödlök, rucola, saltgurka & bluecheese dressing.

159:-

164:-
Alla hamburgare serveras med briochebröd & pommes.

Italia
Tomatsås, ost, lufttorkad skinka, 
rucola & rostade pinjenötter. Italia

Tomatsås, ost, lufttorkad skinka, 
rucola & rostade pinjenötter.Rustico

Tomatsås, ost, tryffelsalami, 
mozzarella & rucola. Rustico

Tomatsås, ost, tryffelsalami, 
mozzarella & rucola.Formaggio

Tomatsås, mozzarella, castelli, pesto, 
körsbärstomater, rucola & rostade pinjenötter. Formaggio

Tomatsås, mozzarella, castelli, pesto, 
körsbärstomater, rucola & rostade pinjenötter.

89:- / 109:-

149:-

149:-

149:-

89:- / 109:-

89:- / 109:-

välj på 8” eller 13”

169:-

Hälsosallad, (laktosfri)
Svensk kycklingfilé, tranbär, matvete, fetaost, paprika, 
vitlök, persilja, gröna oliver, samt en dressing på 
sesamolja.

Ceasar wraps
Grillad svensk kyckling filé, bacon, tortilla, romansallad, rödlök, 
körsbärstomater  & ceasardressing. 145:-

Croque-Monsieur
Gratinerad XXL-ciabatta med ost, skinka, tomat & rödlök.
Serveras med sallad & dijonsenapsdressing. 139:-

179:-

Färsk pasta penne Boulognese, (vegetarisk)
Toppad med bladpersilja & körsbärstomater.
Serveras med hårdost & vitlöksbröd

Matfestival Meny Bistromeny
HAMBURGARE

PIZZA

PIZZA

KLASSIKER

SALLAD
SALLAD

BARNMENY

Krämig skaldjurssoppa med saffran
Kräfta, musslor, räkor, haricots verts.
Serveras med aioli & vitlöksbröd. 169:-

Croque-Monsieur
Gratinerad XXL-ciabatta med ost, skinka, tomat & rödlök.
Serveras med sallad & dijonsenapsdressing. 135:-

139:-

Polpette med färsk parpadelle  
Italiensk pasta med köttbullar. Serveras med tomatsalsa 
på marzanotomater samt ruccolasallad & hyvlad hårdost. 159:-

Ceasar Wrap
Grillad kyckling filé, bacon, tortilla, romansallad, rödlök, 
körsbärstomater  & ceasardressing 125:-

Till våra sallader ingår grillat vitlöksbröd.

159:-

Green Bowl
Bulgur, bladspenat, strimlad morot & vitkål, rödbetsskott. 
Serveras med kidneybönor, hummus & picklad rödlök. 
Toppad med grönsaker & örter från vår egen växtodling efter 
kökets val.

169:-

Ceasarsallad 
Romansallad, hyvlad hårdost, rödlök,körsbärstomat, 
ceasardressing & krutonger.

Välj mellan:
Kycklingfilé & bacon
Handskalade räkor
Halloumi

189:-
159:-

SALLADER

169:-

Ceasarsallad 
Romansallad, hyvlad hårdost, rödlök,körsbärstomat, 
ceasardressing & krutonger.

Välj mellan:
Kycklingfilé & bacon
Handskalade räkor
Halloumi

189:-
159:-

GLASS ??

95:- 395:-
Ursprung: Italien, Valdobbiadene
Druvor: Pinot Nero 70%, Pinot Bianco 30%
Smak: Fruktig med inslag av röda bär och tropisk frukt. 
Blommig med en hint av rosor och violer. Fin mousse som lyfter 
smaken av de röda bären.

Le Contesse Pinot Rosé Spumante Brut

Lägg till grillad kycklingfilé 120 gr 35:-

Mustig Gulashsoppa med vitlöksbröd
Toppad med gremolata & creme fraiche 
samt grillat vitlöksbröd. 119:-

Dirty fries
Gratinerad pommestallrik med sirachamayo, rödlök, 
castelli ost & koriander.
Dipp: tryffelmajo, chillibea & aioli.

Original burger
150 gr svenskt nötkött, cheddarost, bacon, saltgurka, 
husets dressing, isbergssallad, lök & tomat.
Serveras med pommes, tryffelmajo & chillibea.

Dagens soppa
Med vitlöksbröd.
Fråga personalen för dagens val.

Grillad panini
Med grönsallad.

Bakpotatis
Med skagenröra, grönsallad & vitlöksbröd.

Smörgåstårta
Med räkor.

Gratinerad baguette
Med skagenröra & grönsallad.

99:-

Under vår cafélunch vardagar 11.30 - 16.00
 ingår måltidsdryck, kaffe & kaka i priset.

Välj mellan någon av 
nedanstående rätter för

BARN
Bills köttbullar med potatis
serveras med gräddsås 
& lingon i skålar.

Freds ekologiska pannkakor 3/5
Med sylt & vispgrädde i skålar

79:-

I barnmenyn ingår liten glasstrut.

59:- / 69:-
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