Knutby Krog
Restaurang med svenska kötträtter och
fiskrätter, balkaninspirerade kötträtter och pizzor
med färska ingredienser.
Restaurangmiljö med traditioner från
1800-talet i hjärtat av roslagen

Välkommen med din beställning
Tel: 0174-401 05
www.knutbykrog.se

Fullständiga rättigheter

Knutby
Kyrkbacksvägen 2 - Gamla Skolan

Pizzor

Samtliga pizzor med ost och tomatsås
1 Margurita
Tomat, ost
2 Vesuvio
skinka
3 Capriciosa
skinka, champinjoner
4 Calzone (inbakad)
skinka
5 Calzone special (inbakad)
skinka, räkor
6 Al tonno
Tonfisk
7 Opera
Tonfisk, rökt skinka
8 Pizza al Funghi
champinjoner
9 Hawaii
skinka, ananas

19 Quattro Stagioni
skinka, räkor, oliver,
champinjoner, kronärtskocka
20 Primavera
Bacon, ägg, lök
21 Campagnola
salami, lök, oliver
22 Mexico
Nötfärs, bacon, paprika, pepperoni
23 Verona
skinka, räkor, köttfärs
24 Siciliana
Salami, köttfärs, pepperoni
25 Gudfader
Skinka, räkor, champinjoner
26 Kebabpizza
kebabkött,lök, färska tomater,
pepperoni, kebabsås

10 Tropicana
skinka, banan, curry

27 Vikingkebab
kebabkött, jalapeño, tacosås,
färska tomater

11 Orientale
Köttfärs, lök, tabasco

28 Hawaii special
Skinka, ananas, curry, banan

12 Marinara
Räkor, musslor

29 Du chef
champinjoner, lök köttfärs, tabasco

13 Bussola
skinka, räkor

30 Mozzarella
mozzarella, färsk tomat, ruccola

14 Currykyckling
Curry, kyckling och ananas

31 Mama mia
salami, lök, köttfärs

15 Vegetale
Paprika, champinjoner, kronärtskocka,
oliver, lök

32 Roma
Salladsost, purjolök, färska tomater
oliver, salami

16 Orientale speciale
Köttfärs, lök, tabasco, ägg
17 Apollo
skinka, räkor, ananas,
champinjoner
18 Picant
skinka, champinjoner, salami,
sparris, paprika

pizza 1-13
pizza 14-32
special pizza
familjepizza 1-13
Familjepizza 14-32
special familjepizza
Kebabfamiljepizza

85:95:110:199:215:259:229:-

Specialpizzor
Samtliga pizzor med ost och tomat
Specialpizza 110:- Familjepizza 259:1 Grekisk Pizza

oxfilé, salladsost, paprika, lök, tzaziki

2 Acapulco

fläskfilé, champinjoner, lök, jalapeño
tacomix, färsk vitlök, bearnaisesås

6 Knutby special

champinjoner, lök, paprika,
fläskfiléfärsk tomat, bearnaise

8 Tefat

dubbel calzone

3 Ciao Ciao

9 Mozzarella special

4 Provencale

10 Tefat

oxfilé, lök, bearnaisesås,
champinjoner, färska tomater

dubbel calzone special

oxfilé, lök, champinjoner,
vitlökssmör

5 Milano

mozzarella, färsk tomat, oliver,
lufttorkad skinka

11 Tre kronor

oxfilé, lök, gorgonzolaost, färska
tomater och champinjoner

fläskfilé, purjolök, champinjoner,
färska tomater, bearnaisesås

Sallader

Alla sallader 99:- bröd ingår
Grekisk bondsallad

Mixed sallad		

Ost och skinksallad

Pastasallad			

Västkustsallad		

med salladsost, salami, oliver
och tzatziki

Räksallad			

kycklingsallad		

Tonfisksallad		

pizzasallad 			

12:-

Mat
Filé Mignon			

170:-

Filé Oscar			

160:-

Tournedos			

190:-

Pepparstek			

190:-

med bearnaisesås och rödvinsås

med räkor, citron, sparris och
bearnaisesås

med bearnaisesås eller vitlökssmör

Pasta Milano		

120:-

Spaghetti bolognese

99:-

Hamburgare			

55:-

Pasta penne, oxfilé, lök, champinjoner,
paprika och grädde

med bröd, 90gr

Hamburgare 		

65:-

			
170:grillspett med grekisk sallad, tzatziki,
tomatsås, bröd och pommes frites

Pommes Frites

20:-

Pikilia 			

Pommes Frites

25:-

låda

Souvlaki

180:-

grillspett, oxfilé, halstrad råbiff,
grekisk sallad, tzatziki, tomatsås,
bearnaisesås, bröd och pommes frites

Färsbiff			
Grekisk schnitzel		

150:150:-

med bröd, 150gr

Kebab special		

95:-

Kebabrulle		

95:-

med pommes frites, sallad och vit sås

med bröd, sallad och vitsås

Vi tar också emot stora beställningar

Bröllop, födelsedagar och fester (max 70 personer)

