
Allergener prata med oss!

käk
🍝🐮 Ragu alla Bolognese 179 kr
Pappardelle  pasta, riven parmesan och persilja

🍝 🐷 Pappardelle alla carbonara 189 kr
Parmesan, äggula, nymalen svartpeppar och persilja

🐟🐟 Fish & Chips (glutenfri) 169 kr
Remouladsås, pommes, citron och gröna ärtor

🐮🐮 Kebab med pommes 165 kr
Kött, pommes, grönsallad, rödlök, peperoni, 
Naamtabröd, tomatsås och kebabsås

🐷🐮 Ost & baconburgare 179 kr
Burgare på 100% högrev, bringa och entrecote. 
Mayo, silverlök, ost, bacon, BBQ & saltgurka. 
Pommes och vitlöksmajonnäs

🧀 Grillad Halloumi 179 kr
Naamtabröd, rostad körsbärstomat, rödlök, 
basilika, pommes & Bbq glaze

🌱🌱Vegan Sojaspett 169 kr
Tomatiserad grönsaksragu, avokado, 
Naamtabröd, srirachamayo och färsk koriander

dessert
Kladdkaka 69 kr
Med lättvispad grädde.

Tryfflar 49 kr

för de små
barnmeny upp 
till 12 år 85 kr

🐥 Chicken nuggets 89 kr
 Med dippsås & pommes

🍝🐮 Ragu alla Bolognese 89 kr
Riven parmesan och persilja.

🍝 🐷 Pappardelle alla carbonara 89 kr
Parmesan, äggula, nymalen svartpeppar 
och persilja.

Måndag - tisdag 
17.00 - 21.00

Vuxen 215 kr
Barn   110 kr 

Balkan Grillbuffé

Onsdag - lördag
17.00 - 21.00
5 sorters pizza 

+ sallad 2 sorter 
+ 2 sorters sås, mild/stark

Tacos
nötfärs, tomat, gurka, lök, sallad, 

majs, taco sås, tzatziki, ost,
 jalapeños, ostsås, gräddfil, ris

Vuxen 195 kr
Barn   100 kr

Pizza & Tacos buffé

MENYN GÄLLER 
VECKA 25-32

VI PACKAR NER 
VAD DU VILL PÅ 
VÅR MENY

Alla pizzor serveras med ost och tomatsås och finns både gluten samt laktosfria. 
Pizzasallad ingår till alla pizzor

🐮 La Gondola  165 kr
3 månader lagrad pecorino ost, ruccola, bresaola, parmesan, 
basilika & olivolja.

🦐 Di Mare  179 kr
Cocktailtomater, ruccola, sparris, tigerräkor, beasås, persilja & olivolja

🐷  Topolino   159 kr
3 månader lagrad pecorino ost, ruccola, tryffelsalami & olivolja

🐷  Parma  159 kr
3 månader lagrad pecorino ost, cocktailtomater, ruccola,  
prosciutto crudo & olivolja

🐮 Kebab  159 kr
 Isbergssallad, kök, tomat, kebabkött, kebabsås & feferoni

🐷  Hawaii   115 kr
 Prosciutto & ananas

🐷  Kapritjåsa  115 kr
Prosciutto, färska champinjoner & kronärtskocka

🐷  Pelican   100 kr
 Prosciutto

🌱 Maggan  90 kr
Tomat, ost & basilika
 

🐮 New york style  185 kr
Färsk mozzarella, 3 månader lagrad pecorino ost, salsicciafärs,
friarielli (napolitansk broccol) friterad lök & chilliolija.

🧀  Unika 185 kr
Färsk mozzarella, Måneskær ädelost, kantareller, 
rostade pumpafrön & grillad päron

🦐  Resorten( ej tomatsås)  280 kr
Svecia Gran Reserva 24mån, rödlök, löjrom, Schmand, 
gräslök, dill, brynt smör, 12 månaders riven Havgus & citron

Topolinos lyxpizzor

pizza

Glutenfri Pizzabotten  25 Kr
Vi har även vegansk ost

Kebab  25 Kr 
Sås  15 Kr
Aioli  20 Kr

Löjrom  75 Kr 
Salami 25 Kr
Mozarella  25 Kr

Bresaola  25 Kr 
Skinka   15 Kr
Aioli  20 Kr

Extra


