
 
 

 

 

 

MENY 
 

 

| BRUNCHTALLRIK | 145,- 

Smörstekt osttoast, äggröra, stekt bacon, färsk frukt, tomat och silverlök  

Serveras med ditt val av äpple alt apelsinjuice samt val av kaffe alt the 

 

 

MELLANRÄTTER 

 

| FISHTACO | 145,- 

Friterad torskrygg på majstortilla med rostad majsaioli, kål-& mangosallad, chili och koriander 

| GRILLAD BAGEL MED KALLRÖKT LAX | 145,-  

Sesambagel med färskost, sallad, kallrökt lax, avokado och örter 

| STEAMED BUNS | 145,- 

bakad och friterad fläsksida från Riksdagsmannagården med sojamajonnäs, rättika,  

inlagd gurka, salladslök, sesamfrö, lime och koriander 

 

 

STÖRRE RÄTTER 

| CLUB SANDWICH| 155,- 

Grillad kyckling, bacon, currymajonnäs, sallad, tomat och lök i rostat levainbröd. Serveras med 

pommes frites 

| GARLIC CHEESESANDWICH | 125,- 

Olika sorters ost och vitlökssmör mellan rostat surdegsbröd med semibakade tomater,  

riven parmesan, pommes frites och aioli 

| CLASSIC BURGER | 159,-  

Burgare med bacon och cheddarost i bröd med silverlök, tomat, inlagd gurka, sallad och dressing.  

Serveras med pommes frites & aioli 

| VEGGIE BURGER | 149,- 

Friterad morot-& halloumibiff i bröd med silverlök, sallad, tomat, dressing och inlagd gurka.  

Serveras med pommes frites & aioli 

| GRILLAD FLANKSTEK | 175,- 

med semibakade körsbärstomater, dragonmajonnäs, rödvinssky och friterade parmesan-& vitlöks 

pommes frites  

 

 

SÖTT AVSLUT 

 

| ÄPPELPAJ |  

Krämig glass med varma äpplen med kanel toppat med kolasås, karamelliserade popcorn och salt 

 

| TRONCHETTO ALLA NUTELLA | 120,- 

pizzarulle fylld med nutella 

 

Har du allergi? Fråga oss gärna om innehållet i maten 

 



 
 

 

 

 

SMÅPLOCK 
  
OLIVER mixade grekiska oliver 55,- 
 

MINIKORVAR, blandade franska minikorvar 65,- 
 

TRYFFELCHIPS spanska chips med svart tryffel 55,- 
 

SUGEN PÅ LITE AV ALLT?  TESTA VÅR DELIKATESSBRICKA 175 

blandade ostar o charkuterier ifrån delikatessdisken serveras med goda tillbehör 

 

PIZZA - pizza på Italiensk vis sedan 2009 -  

1.  MARGHERITA BUFALA tomatsås, buffelmozzarella, tomater, färsk basilika 155 

 

2.  PARMA tomatsås, mozzarella, prosciutto 145 

  

3.  CAPRICCIOSA ORIGINALE tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, champinjoner 150   

 

4.  FRUTTI DI MARE tomatsås, mozzarella, vitlök, havets läckerheter, persilja 165   

 

5.  PANCETTA e PECORINO cr fraiche, mozzarella, pecorino, pancetta, grönkål 150  
 

6.  VERDE tomatsås, mozzarella, champinjoner, kronärtskocka, paprika, pesto 140 

 

7.  FIGGES SPECIAL tomatsås, mozzarella, prosciutto, salami milanese, pesto 150  
 

8.  FIGGE 2.1 tomatsås, mozzarella, prosciutto, salsiccia, grillad svamp, pesto 155 

 

9.  DIAVOLA, tomatsås, mozz, kryddig salami, oregano 145 

 

10.  GORGONZOLA, tomatsås, mozz, färsk salsiccia, gorgonzola, champinjoner 165 

 

11.  CAPRONE tomatsås, mozzarella, päron, chevreost, valnötter, honung 145 

   

12.  ESTIVO tomatsås, mozzarella, räkor, kräftstjärtar, stenbitsrom, rödlök, gräddfil 175 

 

13.  PUTTES tomatsås, mozzarella, jalapeno, het salami, vitlök, gräddfil, rödlök 145 

 

14. LA BIANCA cr fraiche, mozzarella, tryffelsalami, svamp, spenat, grana padana 155 

 

15. SKOGEN cr fraiche, mozzarella, skogssvamp, grönkål, jordärtskockschips, vitlök 155 

 

16  TONNÉ tomatsås, mozzarella, marinerad karré på svensk rapsgris, tonnatosås 165 

 

Extra tillval 20 kr  

Obs. Det är inte alltid möjligt att till bordet servera pizza samtidigt som Ala Carte. 

Har du allergi? Fråga oss gärna om innehållet i maten 

 


