SMÅTT & GOTT

KLASSIKER

PIZZA
Alla Pizzor slicade

Mustig Gulashsoppa med vitlöksbröd
Toppad med gremolata & creme fraiche
samt grillat vitlöksbröd.
Dirty fries
Gratinerad pommestallrik med sirachamayo, rödlök,
castelli ost & koriander.
Dipp: tryffelmajo, chillibea & aioli.
Räksmörgås XXL
Handskalade räkor med klassiska tillbehör.
Green Wrap
Avocado, bulgur, babyspenat, strimlad morot, vitkål,
hummus, tortilla, picklad rödlök & kidneybönor.
Serveras med pommes, tryffelmajo & chillibea.
Ceasar Wrap
Grillad kyckling filé, bacon, tortilla, romansallad, rödlök,
körsbärstomater & ceasardressing
Croque-Monsieur
Gratinerad XXL-ciabatta med ost, skinka, tomat & rödlök.
Serveras med sallad & dijonsenapsdressing.

119:-

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

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

152:-

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

169:-

129:-

Välj mellan:
Grillad kycklingfilé & bacon
Handskalade räkor
Halloumi

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

145:-

Hawaii
Tomatsås, ost, rökt skinka, ananas

139:-

Blanco
Ost, rödbeta, honung, bladspenat & getost.

155:-

225:-

149:135:135:-

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.
Lägg till grillad kycklingfilé 120 gr

99:-

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

169:35:-

Till våra sallader ingår grillat vitlöksbröd.
Original burger
150 gr svenskt nötkött, cheddarost, bacon, saltgurka,
husets dressing, isbergssallad, lök & tomat.
Serveras med pommes, tryffelmajo & chillibea.
Pannbiff med klassiska tillbehör
Serveras med potatis, rårörda lingon,
gräddsås & pressgurka.
Krämig skaldjurssoppa med saffran
Kräfta, musslor, räkor, haricots verts.
Serveras med aioli & vitlöksbröd.

Välj mellan någon av
nedanstående rätter för

175:189:159:-

BARN
175:139:-

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

79:-

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

59:- / 69:-

I barnmenyn ingår liten glasstrut.

169: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.

GLASS
Italiensk gelato
Frozen youghurt
Sorbet,
Klings glass
Ekologisk Guteglass

