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a  l a  c a r t e

Direkt från grillen 

Verano Grande
Grillad flanksteak, grön sparris
med varm tomat och löksallad. 

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

269:-

skinnstekt

röding
Grillad hjärtsallad, syrlig citronkräm, 

parmesan potatis och grillade primörer.

249:-

Produkten innehåller laktos
Produkten innehåller gluten

Camperos

BBQ-BurgAre
Potatisbröd, cheddarost, BBQ-sås, aioli, 
krispsallad, picklad lök, bacon och tomat. 
Serveras med pommes och tryffelaioli.

189:-  

vego

BurgARE
Vegansk burgare, potatisbröd, aioli,
krispsallad, picklad lök och tomat. 
Serveras med pommes och aioli.

189:- 

halloumi

BurgARE
 Potatisbröd, västerbottencreme, krispsallad,

picklad lök och tomat
Serveras med pommes och tryffelaioli.

189:-  

cAEsarsallad
Med kyckling

Krispsallad, tomat, lök, 
parmesan och caesardressing

Serveras med levainbröd.

179:-  

halloumi sallad
Med västerbotten

Krispsallad, tomat, lök, 
västerbottencreme. 

Serveras med levainbröd.

179:-  
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ALLErGENER?
Fråga gärna vår personal om 
alternativ för just dina behov

TREVLIG MÅLTID

a  l a  c a r t e

Taco gambas 
Al ajillo

Vitlöksstekta räkor, chiliaioli, krispsallad, 
picklad morot och tortillabröd.

Serveras med tortillachips och salsa.

179:-   

Taco vego 
med halloumi

Avocadokräm, krispsallad, picklad lök, 
potatiskrisp och tortillabröd.

Serveras med tortillachips och salsa.

179:-   

Taco de carne 
med pulled beef

Citronaioli, krispsallad, färsk chili, 
rotfruktschips och tortillabröd.

Serveras med tortillachips och salsa.

179:-   

Produkten innehåller laktos
Produkten innehåller gluten

Kycklingspett
Krispsallad, pommes och aioli.

85:-

barn vesuvio
Tomatsås, mozzarella och skinka.

89:-

PANNKAKOR
Jordgubbsylt och grädde. 
(Glutenfritt alternativ finns)

79:-  

Grillat 

kycklingspett
 Krispsallad, tomat, lök och chiliaioli.

Severas med pommes.

179:- 
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Vegero 
Tomatsås, ost, champinjoner, 

rödlök, rucolasallad, 
körsbärstomat och parmesan.

145:-

Tonno 
Tomatsås, ost, tonfisk

och rödlök.

150:-

romana
Tomatsås, ost, 

salami romana & rödlök

150:-

margherita
Tomatsås och ost.

120:-

VESUVIO
Tomatsås, ost och skinka.

130:-

Capricciosa 
Tomatsås, ost, skinka 

och färska champinjoner. 

135:-

campero 
Tomatsås, ost, serranoskinka, 

balsamico glace,
rucolasallad och parmesan.

169:-

pizza chevré
Tomatsås, ost,

 getost, pinjenötter, 
honung & rucolasallad.

169:-

di carne 
Tomatsås, ost, flanksteak, 

rucolasallad, champinjoner,
rödlök och bearnaisesås.

179:-

hela menyn  finns 
att beställa som 

takeaway

Du beställar din mat via

Takeaway

SKANNA QR-KODEN
PÅ BORDET

Alla pizzor innehåller laktos
Alla pizzor innehåller gluten


