
110 KR

115 KR

120 KR

125 KR

135 KR

145 KR

115 KR

Gyrospizza
Gyros, tomat, pepperoni, lök

35 15 10

OBS ! Om du är allergisk mot något  säg gärna
till personalen vid beställning !

125 kr

Glutenfri Pizza

Laktosfri grädde

135 KR

125 kr



125  KR

SP  145 KR

Alla sallader har sallad, tomat, och gurka som bas. 
Serveras med färskt bröd

Alla sallader har sallad, tomat,och gurka som bas. 
Serveras med färskt bröd

130  KR

130  KR

130  kr
 
130  kr

130 KR

Halloumi Burgare        130 kr
Sallad, dressing, halloumi, avocado, Jalapenós, 
tomat, lök
90g Big Meal                                          115 kr

Högrev burgare 180 gr                            140 kr
med pommes, ost & läsk

180 gr                            140 kr

140 KR

, vin

, vin

Räksallad
Champinjoner, handskalade räkor, citron, ägg, 
paprika, quinoa, rödbetor
Chevre sallad
Chevreost, rödlök, avocado, honung, 
valnötter,paprika, quinoa, rödbetor
Avocado sallad
Ost, champinjoner, handskalade räkor, 
parmaskinka, avocado, quinoa, rödbetor
Ceasar sallad
Krutonger, bacon, kyckling, parmesanost,
 ceasar dressing
Lax sallad 
Rökt lax, paprika, rödlök, ägg, citron,quinoa, 
rödbetor, avocado
Halloumi sallad 
Halloumi, lök, paprika, ruccola, avocado, 
soltakade tomater, quinoa, rödbetor

Petit Rouge          
Ryggbiff, champinjoner, rödlök, paprika, färsk vitlök, 
 vin, sambal oelek serveras med krämig chili gräddsås
Pierre loti
Kryddig kyckling, soltorkade tomater, rödlök, vin
färska vitlök, basilika pesto, smaksatt med olibolja
          Jägaren
Champinjoner, rödlök, färsk vitlök, paprika, avocado, vin
soltorkade tomater,samabal oelek serveras med krämig
gräddsås & chiliflakes
Pasa
Champinjoner, kebab, lök, jalapeño, vin, chiliflakes i het 
gräddsås

Romana
Tärnade kyckling bitar, tomat, f. vitlök, rödlök,vin
champinjoner i krämig gräddsås, 
Piccolo rosso
Crabfish, paprika, musslor, tomater, med smak av vin,
 f. vitlök i hummerdoftande sås, toppas med citronklyfta.
Pezoules
Champinjoner, tomater, soltorkade tomater, rödlök, 
zucchini, kryddig gräddsås, smak av fyllig rödvin, 
garneras med parmaskinka

Con Pollo
Tärnade kycklingbröst filé m.fetaost, paprika, 
kalamata oliver,  & rödlök, vin
Bellingham
Fjordlax, räkor, zucchini, tomater & purjolök i citrussås, 
vin, toppas med kaviar
El Diablo
Het lammkorv m.fin hackad pepperoni, vin, 
rödlök & champinjoner samt upphettad färsk vitlök.
Tutti Frutti
Från havets läckerheter, crabfish, greenshellmusslor, 
räkor, paprika & kaviar, vin, serveras i musselsås.
Michelangelo
Styckad fläskfilé, paprika, färsk vitlök, vin, 
persilja & cocktailtomater i krämig gorgonzolasås.

PASTA DE LUX   145 KR

Bella Rosa       160 kr
Styckad oxfilé, soltorkade tomater, cocktailtomater, 
champinjoner i chilidoftande tryffelsås, vin, 
serveras med ruccola & riven parmesanost

kebabtallrik       120  kr
Serveras med pommes eller ris, tomatsås, vitlökssås
Kycklingtallrik       120  kr
Serveras med pommes eller ris, tomatsås, vitlökssås
kebabrulle       120  kr
Hembakat tunnbröd med färska grönsaker rullas 
in med kebab, tomatsås, vitlökssås
kycklingrulle        120  kr
Kyckling, lök
kebab m. bröd       100  kr
Hembakat bröd, kebab, färska grönsaker serveras 
med tomatsås & vitlökssås

Kyckling m. bröd                                    100  kr
Hembakat bröd, kyckling, färska grönsaker serveras 
med tomatsås & vitlökssås

..

     GYROS

Gyrostallrik                                     120  kr
Serveras med pommes eller ris, tomatsås, vitlökssås
Gyrosrulle                                     120  kr
Hembakat tunnbröd med färska grönsaker rullas
 in med gyros, tomatsås, vitlökssås
Gyros m. bröd                                     100  kr
Hembakat bröd, gyros, färska grönsaker serveras 
med tomatsås & vitlökssås

     FALAFEL

Falafel m. bröd                                         100  kr
Hembakat bröd, falafel, färska grönsaker 
serveras med tomatsås & vitlökssås
falafelrulle                                     120  kr
Falafel, lök, pepperoni, tomatsås, vitlökssås
Falafeltallrik                                     120  kr
Med ris eller pommes frites

         

ALLA MACKOR HAR SALLAD TOMAT & GURKA SOM BAS

Mickes Special
Kyckling, majs, ost
Räk
Räkor, champinjoner, majs, ost
Skinka
Skinka, ost
Kebab
Kebab, lök, pepperoni
Gyros
Gyros, lök, pepperoni

Ryggbiff
Med pommes frites, grönsallad,
chilibearnaisesås, rödvinsås

Noisette 
Med pommes frites, grönsallad serveras med 
chilibearnaisesås

Chickenbits  
Med pommes frites & läsk

Fish n´chips  
Med pommes frites & remouladsås

All star   
Grillad kycklingfilé, dagsfärska grönsaker, 
avokado, keso, sweet chili, ris eller pommes

Grillad entrecote  
Friterad klyftpotatis, chilibearnaisesås 
& grönsallad, rövinsås

Laxfjäril   
Friterad klyftpotatis, grönsallad 
serveras med remouladsås

Tonfisksallad
Tonfisk, kalamataoliver, sardeller, lök,
kronärtskocka
Grekisk sallad
Paprika, kalamataoliver, fetaost, lök,
soltorkade tomate
Ost & skinksallad
Ost, skinka, sparris, majs
Kebabsallad
Kebabkött, lök, pepperoni
Gyrossallad
Gyros, lök, pepperoni

Kycklingsallad
Champinjoner, kyckling, majs, oliver, paprika
Vegetarisk sallad
Avocado, champinjoner, ananas, sparris, majs
kalamataoliver,paprika, soltorkade tomater, lök,

Alla Pasta toppas med med färsk ruccola sallad & färsk parmesan ost

Alla Pasta toppas med med färsk ruccola sallad & färsk parmesan ost

Vegetarisk provencale
Tomatsås, örter, rödlök, zucchini, tomater, vin, 
Kefraya
Smulad gorgonzola, rödlök, färsk vitlök, tomater, vin
champinjoner,paprika serveras i gorgonzolasås 
med lång eftersmak av ost.

140 KR

 , pommes

160 kr

, vin

150 kr

145 kr

115 kr

115 kr

160 kr

250 kr

170 kr

Krabbsallad
Skinka, handskalade räkor, crabfish, sparris,
 citron

Parmasallad
Fetaost, lök, ruccola, paprika, parmaskinka,
 mozzarella

OBS ! Om du är allergisk mot något  säg gärna
till personalen vid beställning !

OBS ! Om du är allergisk mot något  säg gärna
till personalen vid beställning !


