
Vegetable 109
Tomatsås, ost, oliver, paprika, färska tomater,
mozzarella, champinjoner, pesto

Pizza Verte (Vegetarisk/Vegan) 121
Tomatsås-San marzano, paprika, f. champinjoner,
ost gjord på ohärdat kokosfett med mozzarella arom,
färska tomater, pulled vego, ruccola

Parisienne 121
Tomatsås, ost, champinjoner, svarta oliver, bacon

3 Fromages 121
Tomatsås, ost, chévre, roquefort och mozzarella

Cyrano 125
Tomatsås, ost, paprika, skinka, svarta oliver,
ägg och créme fraiche

Savoyarde 125
Créme fraiche, ost, bacon, potatis, lök, raclette ost 

Salami 129
Tomatsås, ost, mozzarella, salami,
färska tomater och svarta oliver

Pistou 131
Ost, pesto, räkor, chévre ost, svarta oliver

Roxanne 131
Tomatsås, ost, mozzarella, prosciutto crudo och pesto

Lyon 149
Tomatsås, ost, champinjoner, färska tomater,
lök, vitlök, paprika, vinmarinerad oxfilé

Bresaola 139
Tomatsås, ost, mozzarella, bresaola,
ruccola, chevre cremé

La Belle 139
Ost, prosciutto crudo, valnötter, roquefort,
honung, päron

Alla pizzor går att få med glutenfri botten 20

Vi har mjölkfritt ost som alternativ också

Bakad i vedeldat stenugn!

med tjockare botten 20

Är du allergisk? Fråga oss om innehållet.

Chevre Chaud 89
Gratinerad getosttoast serveras med sallad och rödbeta 

Escargots 6 st 89
Ugnsbakade sniglar, persiljesmör, surdegsbröd

Calamari Fritti 99
Friterade bläckfiskringar med aioli

Charkuteri-Och Ost Bricka
Liten 129:- / Stor 199:-
Kökets val av charkuterier och ost med smått och gott

Moules Farcies 99
Vedugnsgratinerade blå musslor med persilja och vit löksmör

Baconlindade Dadlar 49

Provençalska Oliver         39
Stora gröna oliver med provençalsk örter och vitlök 

Vitlöksbröd,  med aioli 35

Chips med dipsås 49

Sötpotatis-Frites 39

Pommes Frites 29

Chilinötter/Jordnötter 39

Entrèe / Förrätter Cannelloni (Vedugnsbakad) 119
Pasta fyllda med ricotta och spenat,
toppad med tomatsås, mozzarella och roquefort

Ravioli Aux Fromages 139
Färsk ravioli fylld med fem olika ostar, kokt i tomatsås, 
serveras med prosciutto crudo, sallad och pesto

Grillad Entrecôte 200gr 189
Sallad, steakhouse pommes, grillade grönsaker, béarnaise sås

Grillat Kycklingspett 159
Baconlindad kycklinginnerfileer, potatisgratäng, säsongens grönsaker, 

aubergine-yoghurt dip

Saumon En Papillote (Vedugnsbakad Laxfilè) 145
Purjolök, potatis, morotter & blomkål, citron, provencalska örter

Caesarsallad 142
Romansallad, kyckling, caesardressing, krispiga bacon,
krutonger, grana padano

Tyrolerschnitzel 169
Helt kött schnitzel från Österrike, pommes frites, béarnaise sås

Bistroburgare (190gr) 149
Grillade högrevsburgare, gurka, rödlök, tomater, dressing,
ost, pommes frites 

Pulled Pork Burgare 139
Gurka, rödlök, tomater, sallad,  BBQ dressing, 
sötpotatis frites, sriracha coleslaw

Camemburger (v egetarisk) 119
Friterad camembert ost, brioche, grillad zucchini, tomater, rödlök,
krämig dressing, sötpotatis frites, hummus

Pâtes/ Pasta

Les Plats Principaux / Huvudrätter

Nos Burgers

3 Rätters Meny  219

Buffelmozzarella sallad
eller

Husets Räkcocktail

Valfri  pizza från menyn

eller

Vedugnsbakad Laxfilè

Crème Brûlèe  med bärsorbet


