Extra erbjudande från grillen
Grillade Färsbiffar							165:serveras med grekisk sallad, tzatziki, tomatsås, htipti, bearnaisesås

Grekisk Schnitzel med salladsost			

165:-

serveras med grekisksallad. tzatziki, tomatsås, htipti, bearnaisesås

Grillad Entrecôte							229:serveras med grekisksallad och bearnaisesås

Förrätter
Toast skagen 									

85:-

Tzatziki 											

59:-

Htipiti 											

69:-

Friterade Mozarella sticks med tryffelmayo 			

49:-

skagenröra (innehåller majonäs, räkor, dill och citron)
serveras med tomat, gurka, och svart kaviar

youghurt, vitlök, gurka, oliver och färskt bröd

stark oströra (innehåller salladsost, chili och olivolja)
serveras med färskt bröd

Brödet som serveras till är ej glutenfritt

Barnmeny
Valfri barnpizza									

79:-

Hamburgertallrik								

79:-

Oxfilé med valfri sås och pommes frites				

110:-

Souvlaki											

95:-

Pannkaka med sylt och grädde						

69:-

90gr hamburgare med bröd, sallad, dressing och pommes frites

grillspett, tomatsås, grekisk sallad bearnaise, tomatsås,
tzatziki, htipti och pommes frites

Kötträtter
Wienerschnitzel 									199:Serveras med rödvinsås, rostad tomat, grillad citron
och stekta grönsaker.

Pepparstek										289:-

Oxfilé med grönpepparsås
Serveras med stekta grönsaker,grillad sparris och rostad tomat.

Filét mignon black and white						219:Oxfilé med rödvinsås och fläskfilé med bearnaisesås.
Serveras med rostad tomat,stekta grönsaker och grillad sparris.

Filé Oscar 										189:Fläskfilé med bearnaisesås
serveras med räkor,citron, rostad tomat och stekta grönsaker
och grillad sparris.

Plankstek Fläskfilé 								229:Gratinerad potatismos,bearnaisesås, rödvinsås, stekta grönsaker,
baconinlindad sparris och rostad tomat.

Plankstek Oxfilé									279:Gratinerad potatismos, bearnaisesås,rödvinsås,stekta grönsaker,
baconinlindad sparris och rostad tomat.

Tournedos

									289:-

Oxfile med bearnaisesås eller vitlökssmör.
Serveras med stekta grönsaker, grillad sparris och rostad tomat.

Samtliga rätter serveras med klyftpotatis eller pommes frites
vid eventuella allergier informera personal
så försöker vi anpassa menyn efter era önskemål

Husets specialiteter
Pikilia 											229:grillspett, färsbiff, oxfilé
serveras med tzatziki, tomatsås, htipiti, grekisksallad,
bearnaisessås och färskt bröd

Souvlaki 										199:grillspett
serveras med grekisk sallad, bearnaisesås, tzatziki, htipiti, tomatsås
och färskt bröd

Pleskavica 										199:Balkan färsbiff serveras med pressad stekt potatis, ajvar, tzatziki
och hitipiti,tomat, gurka och rödlök

Oxfilé provencale (minst 2 pers)			

315:-/pers

Helstekt oxfilé serveras med råstekt potatis,vitlökssmör,
rödvinsås med vitlök och persilja, stekta grönsaker och rostad tomat.

Brödet som serveras till är ej glutenfritt
vid eventuella allergier informera personal
så försöker vi anpassa menyn efter era önskemål

Fiskrätter
Rödtunga planka 								235:Gratinerad potatismos.bearnaisesås, stekta grönsaker,
citron, räkor, stenbitsrom och rostad tomat

Laxplanka 										235:Gratinerad potatismos,bearnaisesås, stekta grönsaker,
citron,räkor,stenbitsrom och rostad tomat

Aborrefilé		 								229:Abborre panerad i majsmjöl serveras med rostad tomat,
stekta grönsaker, skagenröra och kokt potatis.

Friterad rödspetta 								165:Serveras med stekta grönsaker,rostad tomat,skagenröra
och kokt potatis.

vid eventuella allergier informera personal
så försöker vi anpassa menyn efter era önskemål

Pastarätter
Pasta Milano										150:Oxfilé, paprika,champinjoner,lök,grädde och pasta penne.

Vegetarisk Pasta 									119:Tomatsås,lök,champinjoner,paprika och kronärtskocka.

Sallader
Ceasarsallad										139:Romansallad, tomat, kyckling, krutonger, parmesan
serveras med cesardressing

Grekisk bondsallad								119:Ost och skinksallad								119:Räksallad										129:Tonfisksallad									119:Mixed sallad										129:Pastasallad										119:med salladsost, salami, oliver och tzatziki

Serveras med bröd och valfri dressing

Brödet som serveras till är ej glutenfritt

Hamburgare och kebab
Hamburgertallrik 90gr							79:Hamburgertallrik 150gr							99:Kebabtallrik										115:kebabkött, pommes frites, sallad och dressing

Pizzor

Samtliga pizzor med ost och tomat, 110:Margurita
Tomat, ost

Vesuvio
skinka

Capriciosa

skinka, champinjoner

Calzone (inbakad)
skinka

Calzone special (inbakad)
skinka, räkor

Al tonno
Tonfisk

Opera

Tonfisk, rökt skinka

Pizza al Funghi
champinjoner

Hawaii

skinka, ananas

Tropicana

Picant

skinka, champinjoner, salami,
sparris, paprika

Quattro Stagioni

skinka, räkor, oliver,
champinjoner, kronärtskocka

Primavera

Bacon, ägg, lök

Campagnola

salami, lök, oliver

Mexico

kötttfärs, bacon, paprika, pepperoni

Verona

skinka, räkor, köttfärs

Siciliana

Salami, köttfärs, pepperoni

Gudfader

Skinka, räkor, champinjoner

Kebabpizza

skinka, banan, curry

kebabkött, lök, färska tomater,
pepperoni, kebabsås

Orientale

Vikingkebab

köttfärs, lök, tabasco

Currykyckling

Curry, kyckling och ananas

Marinara

Räkor, musslor

Bussola

skinka, räkor

Vegetale

kebabkött, jalapeño, tacosås,
färska tomater

Hawaii special

Skinka, ananas, curry, banan

Du chef

champinjoner, lök, köttfärs, tabasco

Mozzarella

mozzarella, färsk tomat, ruccola

Paprika, champinjoner, kronärtskocka,
oliver, lök

Mama mia

Orientale speciale

Roma

köttfärs, lök, tabasco, ägg

Apollo

skinka, räkor, ananas, champinjoner

salami, lök, köttfärs
salladsost, purjolök, färska tomater
oliver, salami

Specialpizzor
Samtliga pizzor med ost och tomat, 135:Grekisk Pizza
oxfilé, salladsost, paprika, lök, tzaziki
Acapulco
fläskfilé, champinjoner, lök, jalapeño
tacomix, färsk vitlök, bearnaisesås

Knutby special
champinjoner, lök, paprika,
fläskfilé färsk tomat, bearnaise
Tefat
dubbel calzone

Ciao Ciao
oxfilé, lök, bearnaisesås,
champinjoner, färska tomater

Mozzarella special
mozzarella, färsk tomat, oliver,
lufttorkad skinka

Provencale
oxfilé, lök, champinjoner,
vitlökssmör

Tefat
dubbel calzone special

Milano
oxfilé, lök, gorgonzolaost, färska
tomater och champinjoner

Tre kronor
fläskfilé, svamp, färska tomater,
purjolök, bearnaisesås

Efterrätter
Banana split

85:-

Friterad camembert med hjortronsylt

99:-

Friterad banan

79:-

Friterad oreo

89:-

Baklava

75:-

Banan, grädde,vanilj,choklad och jordgubbsglass
från Väddö gårdsmejeri chokladsås och strössel och kex.

Serveras med hjortronsylt och vaniljglass från Väddö gårdsmejeri

Serveras med vaniljglass från Väddö gårdsmejeri och sirap

Serveras med choklad och vaniljglass från Väddö gårdsmejeri,
chokladsås och kolasås

Innehåller valnötter och hasselnötter serveras
med vaniljglass från Väddö gårdsmejeri och grädde.

Glass från Väddö gårdsmejeri 30:-/ kula
Vanilj
Choklad
Jordgubb
Kakdeg
Vitchoklad med hallon
Pistage
Rostad mandel med kolasnurr
Sorbet 25:-/ kula

Drycker

Alkoholfritt
Läsk
Mineralvatten
Lättöl
Alkholfritt vin (Glas/Flaska)
Alkoholfri öl
Öl
Starköl fat Åbro original
40cl
50cl
60cl

30:30:30:45:-/139:30:-

57:62:67:-

Flasköl 50 cl
Zlatopramen
Åbro original
Bryggmästaren premium gold
Spaten Hell München

67:-

Flask öl 33cl
Brewdog punk ipa

58:-

Mellanöl Bryggmästaren
Folköl 50 cl

47:50:-

Cider 33cl
Päroncider
Rabarber citron mynta

50:-

Kaffe
Thé
Espresso enkel / dubbel
Cappucino
Caffe Latte

22:20:30:- / 40:40:45:-

Röda viner

Vinlista

Fontanafredda Ebbio langne Nebbiolo - Italien 299:Kryddig smak med fatkaraktär, inslag av körsbär, mogna jordgubbar,
kanel,hallon,nougat, salvia och sandelträ.

The choclate block - Sydafrika

549:-

Mycket fruktig smak med fatkaraktär inslag av björnbär, örter, svarta vinbär,
plommon, choklad, peppar, jordgubbar och lakrits.

Amarone Della Valpolicella Villa Righetti - Ita 499:-

Nyanserad, kryddig smak med inslag av fat, mörka körsbär, mjölkchoklad,
russin,plommon, nötter, kanel och vanilj

Husets röda, karaff
Glas

Hel Halv
239:- 159:89:-

Vita viner
W2 Riesling Pinot - gris

299:-

Chablis- Chardonnay Frankrike

399:-

Cotes de jura -Chardonnay Frankrike

389:-

Husets vita, karaff

Hel Halv
239:- 159:89:-

Vitt vin frankrike

Mineralrikt med viss rökighet, doft och smak av vita blommor, citrus och vit nektarin. Hög syra med citrus i eftersmak.

Nyanserad, mycket frisk smak med fatkaraktär, inslag av gula
äpplen,honung,hasselnötter, annans, smör, citron, kryddor och vanilj.

Glas

Rosévin
Husets rosé, karaff
Glas

Vinlista

hel halv
239:- 159:89:-

Mousserande vin			
			
Prosecco
259:Cava
249:Glas
89:Cremant

Louis Bouillot cremant de Bourgogne rosé brut

299:-

Champagne Bollinger

849:-

Spritlista
Brännvin/Snaps 							25:-/cl
Absolut Vodka								
Aalborg Jubileums								
Skåne										
Tequila									

Cognac 									25:-/cl

Grönstedts												

Likörer 									20:-/cl
Bailey’s										
Cointreau										
Drambuie										
Midori										

Punsch 									20:-/cl
Carlshamns flaggpunsch						

Whiskey 									25:-/cl

Famous Grouse									
J&B													

Drinkar

										4cl 		6cl
Cuba Libre								99:-		120:Rom, Coca-cola, citron

Piggelin									99:-		120:Vodka, Midori, Sprite, citron

Gin och Tonic							99:-		120:Redbull Vodka							99:-		120:-

Kaffedrinkar
										4cl 		6cl
Irish Coffee								99:-		120:Whiskey, farinsocker, kaffe och grädde

Bailey’s Coffee							99:-		120:Bailey’s, kaffe och grädde

Coffee PArisien							99:-		120:Cointreau, kaffe och grädde

