FÖRRÄTTER
VITLÖKSBRÖD med mozzarellaost och färsk vitlök .................... 65:TOAST SKAGEN ............................................................... 79:PARMATOAST
med lufttorkad skicka, tomater och pepparrot ................................... 79:-

RÄKCOCKTAIL
med rostat bröd ........................................................................ 79:SNIGLAR PROVENÇALE ................................................. 89:SMÅRÄTTER
TOAST PLAYHOUSE

rostat bröd med fläskfilé, räkor, sparris, bearnaisesås ...........................99:-

PUBMACKA

med skinka, tomat, champinjonsås, ostgratineras ............................. 129:-

ÄGG OCH BACON
med stekt potatis ..................................................................... 129:TOAST DIABLO

rostat bröd med oxfilé, brynta champinjoner och pepparsås ................. 129:-

BARNMENY
KÖTTBULLAR

med pommes frites, lingon och brunsås ........................................... 85:-

SPAGHETTI BOLOGNESE .............................................. 85:KYCKLINGFILÉ ELLER FLÄSKFILÉ
med pommes frites och Bearnaisesås ............................................... 85:SPÄTTA

med pommes frites och Remouladsås .............................................. 85:-

KÖTTRÄTTER
BIFF À LE CARDINAL
Pannbiff av blandfärs med lökringar, brunsås, bearnaisesås, färska grönsaker,
blandade wokgrönsaker, klyftpotatis ................................................... 179:-

PEPPARSTEK

Oxfilé, grönpepparsås, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker, klyftpotatis ............ 269:-

BLACK & WHITE
Oxfilé och fläskfilé, rödvinssås, bearnaisesås, klyftpotatis, färska grönsaker,
blandade wokgrönsaker................................................................. 269:-

FILÉ OSKAR
Fläskfilé, räkor, sparris, klyftpotatis, rödvinssås, bearnaisesås, färska grönsaker,
blandade wokgrönsaker................................................................. 219:-

RYGGBIFF OSCAR
Ryggbiff, sparris, räkor, klyftpotatis, rödvinssås, färska grönsaker,
blandade wokgrönsaker ................................................................ 239:-

STEKT KYCKLINGFILÉ

Kycklingfilé, klyftpotatis, sweet chilisås, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker .... 189:-

ENTRECÔTE

Entrecôte, klyftpotatis, bearnaisesås, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker ...... 239:-

FLÄSKFILÉ CHARLEMANGE

Fläskfilé, champinjonsås, klyftpotatis, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker .... 219:-

SCHNITZEL
med bearnaisesås, klyftpotatis, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker

............ 159:-

ELEFANTÖRA
Tunnbankad ryggbiff, bearnaisesås, pommes, rostad lök,
kokta grönsaker, blandade wokgrönsaker .............................................. 239:-

Allt oxkött steks medium
Till samtliga kötträtter får ni välja mellan
klyftpotatis, pommes frites eller stekt potatis

Special Meny
PLANKSTEK
FLÄSKFILÉ PÅ PLANKA

Fläskfilé, duchesspotatis, grillad tomat, blandade wokgrönsaker, bearnaisesås ........ 229:-

ENTRECÔTE PÅ PLANKA
Entrecôte, duchessepotatis, grillad tomat, blandade wokgrönsaker, bearnaisesås

..... 229:-

RYGGBIFF PÅ PLANKA

Ryggbiff, duchessepotatis, grillad tomat, blandade wokgrönsaker, bearnaisesås ....... 229:-

LAX PÅ PLANKA

Lax, duchessepotatis, grillad tomat, blandade wokgrönsaker, hollandaisesås.......... 229:-

KYCKLINGFILÉ PÅ PLANKA

Kyckling, duchessepotatis, grillad tomat, blandade wokgrönsaker, bearnaisesås ...... 229:-

SPÄTTA PÅ PLANKA

Spätta, duchessepotatis, grillad tomat, blandade wokgrönsaker, remouladesås ........ 229:-

inkl ett glas vin eller Falcon starköl alt cider
Planka med läsk, lättöl 215:Allt oxkött steks medium

FISK
LAXFILÉ
Laxfilé, hollandaisesås, klyftpotatis, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker

...... 219:-

RÖDSPÄTTA

Spätta, remouladesås, pommes frites, färska grönsaker, blandade wokgrönsaker ...... 189:-

RÖDTUNGAFILÉ SULLY
Stekt filé, garneras med ansjovis, bearnaisesås och kokt potatis

......................... 249:-

KOKT TORSKFILÈ
med senapssås och kokt potatis.................................................................. 219:-

PASTA
SPAGHETTI BOLOGNESE
med köttfärssås ...................................................................... 135:SPAGHETTI CARBONARA
med bacon och ägg .................................................................. 135:PENNE RIGATE VEGETARI
med lök, paprika, svamp, oliver och tomatsås .................................. 135:-

PENNE FRUTTI DI MARE
med räkor, musslor, tomatsås och grädde ....................................... 139:-

PENNE NAPOLITANA
med kycklingbitar, bechamel och curry.......................................... 149:-

EFTERRÄTTER
BANANA SPLIT ................................................................ 65:FRITERAD CAMEMBERT
med hjortronsylt ....................................................................... 85:MANDELTÅRTA
med vispgrädde ........................................................................ 65:BAKLAVA
med glass ................................................................................ 65:VANILJGLASS
med varma hallon ..................................................................... 65:PÄRON SULTAN
gräddat i sockerlag med chokladsås, maränger och vispgrädde ............... 65:-

Alla pizzor kan fås som barnpizza, -10:- på priset!

Tomat och ost ingår i alla pizzor. Mozzarellaost 20:- extra. Glutenfri 20:- extra.
VANLIG PIZZA
90:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MARGHERITA
AL FUNGHI
AL TONNO
VESUVIO
BOLOGNESE
VERONA
MONACO
SALAMIO
PARADISO
FLORIDA

tomat, ost
färska champinjoner
tonfisk, lök
skinka
köttfärs, lök
bacon, lök, ägg
färska champinjoner, räkor
salami, paprika
köttfärs, färska champinjoner
räkor, ananas

VANLIG PIZZA
95:11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

CARUSO
BANANA
CAPRICCIOSA
HAWAII
BUSSOLA
MARINARA
OPERA
SICILIANA
PALERMO
BANANA SPECIAL
SIPAN
JAMAICA

skinka, köttfärs
skinka, banan, curry
skinka, färska champinjoner
skinka, ananas
skinka, räkor
musslor, räkor
skinka, tonfisk
skinka, färska champinjoner, räkor
skinka, tonfisk, räkor
skinka, banan, ananas, curry
skinka, ananas, räkor
skinka, färska champinjoner, ananas

VANLIG PIZZA
99:23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

QUATTRO STAGIONI
GORGONZOLA
VEGETARIANA
SARDELLER
BLANCO
PESCATORA
BOMBA
BELLA
PAESANA
MAXIM
AL CAPONE
GUDFADERN
ANJAS SPECIAL

skinka, färska champinjoner, räkor, musslor, kronärtskocka
skinka, bacon, lök, sparris, Gorgonzola
paprika, lök, färska champinjoner, ananas, sparris
sardeller, kapris, oliver, svartpeppar, lök, vitlök, tomater
köttfärs, lök, färska champinjoner, vitlök, sparris
tonfisk, räkor, krabbsticks
skinka, bacon, räkor, färska champinjoner (STARK)
färska champinjoner, tonfisk, räkor, lök
skinka, köttfärs, paprika, lök (STARK)
skinka, salami, bacon, paprika
skinka, bacon, stark korv, lök
köttfärs, lök, färska champinjoner, stark korv
skinka, färska champinjoner, lök, stark korv, vitlök

Vi erbjuder glutenfri pizza, men EJ bakad i glutenfri miljö

Alla pizzor kan fås som barnpizza, -10:- på priset!

Tomat och ost ingår i alla pizzor. Mozzarellaost 20:- extra. Glutenfri 20:- extra.
VANLIG PIZZA
120:36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

VENEDIG
MAMA MIA
ITALIA
YSTAD SPECIAL
FIRAT
INDIANA
CAPRICCIOSA SUPER
TRE KRONOR
BAGARENS SPECIAL
MILANES
LE CARDINAL SPECIAL
KARDAS SPECIAL

kyckling, lök, jordnötter, bearnaisesås
kyckling, ananas, lök, färska champinjoner, curry, mild sås
skinka, kyckling, banan, jordnötter, curry
skinka, salami, köttfärs, lök, ägg, stark krydda
oxfilé, färska champinjoner, lök, Bearnaisesås
oxfilé, färska champinjoner, sparris, Gorgonzola
skinka, champinjoner, oxfilé, tomater, bearnaisesås
oxfilé, köttfärs, ananas, bearnaisesås
oxfilé, lök, paprika, färska champinjoner, stark krydda
skinka, fläskfilé, bacon, bearnaisesås
skinka, färska champinjoner, köttfärs, stark korv, lök
oxfilé, färska champinjoner, paprika, tomater, fetaost, oliver

PLANKPIZZA 120:48. OXPLANKA
			
49. KEBABPLANKA
			

tomat, ost, potatismos, oxfilé, färska champinjoner,
färska tomater, lök, Bearnaisesås
tomat, ost, potatismos, kebabkött, lök, färska champinjoner,
(välj mellan, stark, mild, vitlökssås eller Bearnaisesås)

INBAKADE PIZZOR 90:-/95:50.
51.

CALZONE
CALZONE SPECIAL

skinka
skinka, färska champinjoner, räkor

DUBBELINBAKADE PIZZOR 115:52.
53.

UFO
DISCO

skinka, färska champinjoner, räkor
köttfärs, lök, färska champinjoner, vitlök

MEXIKANSK PIZZA
120:54. AZTEKA
55. MEXICO
56. ACAPULCO
			

skinka, lök, fläskfilé, tacokryddmix, tacosås, jalapeño
skinka, bacon, köttfärs, tacokryddmix, tacosås, jalapeño
oxfilé, färska champinjoner, lök, tacokryddmix,
tacosås, jalapeño, vitlök

KEBABPIZZA VANLIG
120:57.
58.
59.
60.

KEBABETTAN
KEBABTVÅAN
KEBABTREAN
KEBABFYRAN

gyros, feferoni, sås
kebabkött, feferoni, sås
kebabkött, lök, färska tomater, feferoni, sallad, sås
gyros, lök, färska champinjoner, feferoni, sås
(välj mellan stark, mild, vitlökssås eller Bearnaisesås)

Vi erbjuder glutenfri pizza, men EJ bakad i glutenfri miljö

Alla pizzor kan fås som barnpizza, -10:- på priset!

Tomat och ost ingår i alla pizzor. Mozzarellaost 20:- extra. Glutenfri 20:- extra.
ITALIENSKA PIZZOR
61.		 PICANTE
		Tomatsås, mozzarella, lufttorkad skinka, salami napoli, oliver, ruccola .........................129:62. DIAVOLA Tomatsås, mozzarella, salami napoli, salami pepperoni, solttorkade tomater ...129:63. LA BELLA VITA Parmesan, gorgonzola, mozzarella, fetaost.......................................129:64. PROVENCALE
		Tomatsås, mozzarella, tomater, paprika, lufttorkad skinka, pesto, ruccola, färsk vitlök .129:65. PEPPERONI PIZZA Mozzarella, pepperoni salami.....................................................120:-

BARNPIZZOR 69:-

EXTRA PÅLÄGG

KALLE ANKA
skinka
MUSSE PIGG
skinka, räkor
PIPPI		
skinka, champinjoner
TURTLES
köttfärs
BARBIE
skinka, ananas
				
				
				

kebab, kyckling, fetaost
oxfilé, fläskfilé, gyros
Pizzasallad och såser
Övriga
Delad pizza (två tallrikar)
Gorgonzola
Mozzarella
Lufttorkad skinka

20:10:15:10:20:20:20:-

NÖTKEBAB, GYROS eller KYCKLING
66. KEBAB MED BRÖD
		Nötkebab, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, sås ............................................................99:67. KEBABRULLE Nötkebab, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, sås .................................99:68. KEBABTALLRIK
		Pommes, nötkebab, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, sås ............................................105:69. GYROSTALLRIK Pommes, gyros, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, sås ..................105:70. KEBAB & CO
		Nötkebab, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, pommes, sås, bröd ....................................99:71. KEBAB SPECIAL
		Nötkebab, fetaost, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, pommes, sås ............................... 115:72. KYCKLINGRULLE
		Kyckling, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, sås .............................................................99:73. KYCKLINGTALLRIK
		Kyckling, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, pommes, sås ............................................105:74. GYROSRULLE Gyros, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni, sås .......................................99:(välj mellan stark, mild, vitlökssås eller Bearnaisesås)

SALLADER 129:75. RÄKSALLAD
76. KYCKLINGSALLAD
77. TONFISKSALLAD
78. GREKISK SALLAD
79. VÄSTKUSTSALLAD
80. KEBABSALLAD
81. SKINKSALLAD
82. VEGETARISK SALLAD
Till alla sallader ingår:
			

räkor, citron, ägg
kyckling, ananas, ägg
tonfisk, lök, citron, ägg
fårost, oliver, lök, pepperoni
räkor, musslor, krabbsticks, tonfisk, citron
kebabkött, lök, pepperoni, mild sås
lufttorkad skinka, ost, ananas, ägg
champinjoner, lök, sparris, oliver, ananas
isbergssallad, tomat, gurka, majs, honungsmelon,
färskt hembakat bröd, smör och Rhode Islandsås

Vi erbjuder glutenfri pizza, men EJ bakad i glutenfri miljö

SHOTS / SNAPSAR / SPRIT

4 cl 69:-

6 cl 85:-

Skåne

Aphjärna

Baileys

Sambuca

Jäger

Hotshot

Piraten besk

Galliano

Tequila

Xanté

Gammeldansk

Fireball

Mintuu

Ouzo

Bäsk

Fernet Branca

Cointreu

OP

WHISKY
Grants...................15:-/cl

Tullamore.............18:-/cl

Laphroaig............ 29:-/cl

Southern Comfort....15:-/cl

Chivas Regal........ 29:-/cl

The Glenlivet....... 32:-/cl

Jameson................15:-/cl

Highland Park..... 29:-/cl

Jack Daniels.........18:-/cl

Cognac................ 22:-/cl

ÖVRIG SPRIT
Havanna Club......16:-/cl
Vodka...................16:-/cl
Gin.......................16:-/cl

ALKOHOLFRITT
Pepsi stor...........................29:Pepsi liten..........................25:Pepsi Max stor..................29:Pepsi Max liten.................25:Zingo stor.........................29:Zingo liten........................25:7 up stor............................29:7 up liten...........................25:Sodavatten stor.................29:-

Sodavatten liten................25:Lättöl...............................25:Alkoholfri öl....................49:Alkoholfritt vin...............49:Kaffe................................25:Espresso...........................25:Kaffe Latte......................29:Capuccino........................29:Vatten................................7:-

DRINKAR

4 cl 98:-

6 cl 120:-

SAN FRANSISCO

(vodka, bananlikör, apelsinjuice och grenandin)

GIN & TONIC

(beefeaters Gin, Tonic Water, Lime)

ORGASM

(bailey´s, kaffelikör, contreau och mjölk)

LENNART

(päroncognac, limejuice, 7-up)

ISBJÖRN

(vodka, blå curacao och sockerdricka)

SUNDSVALL

(vodka, bananlikör och coca cola)

FIDEL CASTRO

(havana club, ginger ale, limejuice, limeklyfta)

BLACK RUSSIAN
(vodka och kahlua)

WHITE RUSSIAN

(absolut vodka, kahlua, mjölk)

CUBA LIBRE

(havana club, pepsi, citron)

PIGELIN

(vodka, blå curacao, midori, apelsinjuice och fruktsoda)

AMSTERDAM
IRISH COFFEE

VINLISTA
MOUSSERANDE

RÖTT VIN

			1/1
Zonen Prosecco			
325:South Eastern Australia. Australien.
Sultana.
Torr, ungdomlig, fruktig smak med
ton av citrus, melon och gröna
äpplen. Som aperitif eller till lättare
rätter av fisk och skaldjur.

VITT VIN
Gato Negro Sauvignon Blanc
Central Valley. Chile.
Sauvignon Blanc.
Medefyllig, frisk och bärig med intensiv krusbärston och lång elegant
eftersmak med inslag av persika och
vinbär. Skaldjur och fisk, men även
till ljust kött. Färskostar och getost.

Glas
79:-

Zonin Insolia Chardonnay
Sicilien. Italien.
Insolia och Chardonnay.
Fruktik och aromatiskt vin med
inslag av exotiska frukter, lime och
persika med ett friskt avslut.
Perfekt start på en middag, servera
till rätter som fisk och skaldjur.

67:-

Jacob’ s Creek Chardonnay
South Eastern Australia. Australien.
Chardonnay.
Torr, ungdomlig, fruktig smak med
inslag av tropisk frukt och grön
banan.
Fläsk, fisk och fågel.

79:-

1/2 1/1
180:- 310:-

175:- 290:-

190:- 325:-

Rocca di Montemassi Maremma 		
Toscana. Toscana. Italien.

330:-

ROSÉ
Borgo Sanleo
Central Valley, Chile
Ung fräsch smak av ren frukt, krispigt vin med en hint av kryddor.
Som aperitif, till förätter, ljust kött
eller pasta.

Glas
79:-

ALKOHOLFRITT VIN rött/vitt

1/2 1/1
190:- 310:-

Glas
79:-

1/2 1/1
180:- 310:-

67:-

175:- 290:-

Jacob’ s Creek Shiraz Cabernet 79:South Eastern Australia. Australien
Shiraz Cabernet Sauvignon.
Fruktig smak med inslag av fat,
mörka bär, vanilj och lakrits.
Nöt och fläsk

190:- 325:-

Gato Negro Cabernet Sauvignon
Central Valley. Chile.
Cabernet sauvignon.
Medelfyllig, bärig och mjuk med
tydlig vinbärskaraktär och lång eftersmak av plommon och körsbär.
Lättare kötträtter såsom fläskfile
samt kryddiga kycklingrätter och
milda ostar.
Zonin Nero d’Avola Merlot
Sicilien. Italien.
Nero d’Avola och Merlot.
Ett fylligt och bärigt vin, kryddig
smak med inslag av skogsbär, viol
och lakrits. Stekar, köttfärssås och
lagrade ostar.

Rocca di Montemassi Maremma			
Toscana. Toscana. Italien.
Cabernet sauvignon, syrah, merlot
och petit verdot.
Ett balanserat vin med smak av
svarta vinbär, lakrits, körsbär och
mocca. Elegant lång, intensiv
eftersmak. Mörkt kött, grillat och
lagrade ostar.

330:-

Masseria Altemura Negroamaro			
Salento, Apulien. Italien.
Negromaro.
Mogen, kryddig något bränd smak
med inslag av torkade körsbär,
kaffe, salvia, läder med mandel i
avslutet.
Passar utmärkt till rött kött, grillat
och lagrade ostar.

359:-

DESSERTVIN

49:-

			6 cl
Sandemans Invalid Port			59:Blå druvor från Dourodalen.
Söt, fyllig med frisk och eldig
smak och viss druvton.

Övriga viner - fråga personalen!

ÖL
Falcon Export fatöl 40 cl

65:- Celia 33 cl

Doft av bröd, örter och tropisk
frukt.

Eriksberg Karaktär 40 cl

Celia bryggs i över två månader
och innehåller ingen gluten. Maltig
smak med liten kryddig ton, inslag
av ljust bröd och knäck.

73:-

Karaktärsfull premiumlager med
härliga humletoner och mycket
malt. Passar utmärkt till svensk/
fransk husmanskost.

Tuborg Guld 40 cl

73:-

Doft av bröd, halm och gröna
örter. Frisk smak med toner av citrus
och bröd. Läskande eftersmak med
noterbar stram bitterhet.

Staropramen 40 cl

73:-

Karaktärsfull premiumlager med
härliga humletoner och mycket
malt. Passar utmärkt till svensk/
fransk husmanskost.

Guiness Extra Stout 33 cl

65:-

73:-

Doft av välgräddat hårt bröd med
toner av choklad och barrskog.
Smaken är torr med markerad beska
och lång eftersmak.

Carlsberg Export 40 cl

65:-

Carlsberg Organic 33 cl
Non Alcoholic

49:-

Maltig smak med inslag av ljust
bröd,gräs och humle. Carlsberg
Non Alcoholic innehåller 0,5 vol %
alkohol.

Somersby sortiment 33 cl
Somersby cider är friska och fräscha
cider med balanserad och naturlig smak. Finns i smakerna Päron,
Äpple och Björnbär.

65:-

