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Campero

Big BBQ-Burger
Högrevsburgare, potatisbröd,

BBQ-sås, cheddarost, bacon och tomat. 
Serveras med pommes och aioli.

179:-  

cAEsarsallad
Med kyckling eller räkor

Krispig sallad, tomat, lök, parmesan, 
bacon och krutonger. 

Serveras med caesardressing.

169:-  

vego

Burger
Vegansk burgare, potatisbröd, chilimajo,

picklad lök, jalapenos & vegansk ost. 
Serveras med pommes och hummus.

179:- 

a  l a  c a r t e

Direkt från grillen 

Verano Grande
Grillad flap meat, gröna sparris
med syrlig tomat & löksallad. 

Serveras med pommes och bearnaise.
(Stekas Medium-Rare)

249:-

Sobrecostillas de la noche

BBq marinerad RIBS
Nattbakade ribs med majskolv & coleslaw.

Serveras med pommes.

239:- 

grekisk sallad
med feta

Gurka, tomat, rödlök, oliver, paprika & feta.
Serveras med vitlöksbröd.

169:-  

Produkten innehåller laktos
Produkten innehåller gluten
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ALLErGENER?
Fråga gärna vår personal om 
alternativ för just dina behov

TREVLIG MÅLTID

Räksmörgås
Rågbröd med handskalade räkor,  

aioli, rödlök och ägg 

179:-  

a  l a  c a r t e

Steak sandwich
med flap meat

Levainbröd, flap meat, senapsemulsion, 
krispig sallad, tomat & stekt lök.

Serveras med pommes.

169:-  

LANTCHIPS
med löjrom

Spröda lantchips serveras med cremefraiche,  
örter, lök & löjrom.

(Snacks för 2 personer)

139:- 

Grillad 
kycklingspett

 Krispig sallad, friterade kapris & tzatziki.
Severas med pommes.

179:- 

Produkten innehåller laktos
Produkten innehåller gluten

Grillad 

KYCKLINGSPETT
Med krispig sallad, tomat & lök. 

Serveras med pommes frites 
och tzatziki.

79:- 

camperos

Pannkakor 
3 pannkakor med 
sylt och grädde.

79:-  

margharita
vesuvio

 eller

hawaii
Barnpizza med topping.

79:-  
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Vegero 
Tomatsås, ost, champinjoner, 

rödlök, rucolasallad, 
körsbärstomat och parmesan.

135:-

Tonno 
Tomatsås, ost, tonfisk

och rödlök.

139:-

al Pollo 
Tomatsås, ost, 

kyckling, paprika, körsbärstomat 
och vitlöksost.

145:-

margherita
Tomatsås och ost.

99:-

VESUVIO
Tomatsås, ost och skinka.

115:-

Capricciosa 
Tomatsås, ost, skinka 

och färska champinjoner. 

119:-

HAWAII 
Tomatsås, ost, skinka

och ananas.

129:-

BUSSOLA 
Tomatsås, ost,

 skinka och räkor. 

135:-

campero 
Tomatsås, ost, serrano skinka, 

balsamico glace,
rucolasallad och parmesan.

155:-

di carne 
Tomatsås, ost, flap meat, 
rucolasallad, champinjon,

rödlök och bearnaise.
155:-

pizza bianca
Creme fraiche, ost, getost, 

grönkål, honung och pinjenötter.
165:-

hela menyn  finns 
att beställa som 

takeaway

Du beställar din mat  
via mobil-appen

Takeaway

Finns att ladda ner
i app store & Google play

Alla pizzor innehåller laktos
Alla pizzor innehåller gluten


