MATSEDEL

PIZZA
SLITE
Vit sås, ost, svensk prosciutto,
parmesan, ruccola, ramslökscréme.

149 kr

ENHOLMEN
Vit sås, ost, Chevré, grönkål,
ruccola, rostade solrosfrön, honung.

149 kr

VÄGUME
Vit sås, ost, gotländsk krav-sparris,
parmesan, ruccola, citroncréme.

149 kr

SJU STRÖMMAR
Tomatsås, ost, salami, brie, rödlök,
ruccola, srirachamayo.

149 kr

LÄNNA
Tomatsås, ost, salami, mozzarella,
rödlök, ramslökscréme, basilika.

149 kr

LOTSBACKEN
Tomatsås, ost, svensk prosciutto,
oliver, parmesan, ruccola.

149 kr

MAJGU
Tomatsås, ost, svensk prosciutto,
mozzarella, ananas, oregano.

149 kr

GYLE
Tomatsås, ost, oliver, grönkål,
rödlök, ruccola.

149 kr

HAMNEN
Tomatsås, ost, svensk prosciutto.

129 kr

PIREN
Tomatsås, ost, salami.

129 kr

STRANDEN
Tomatsås, ost, oregano.

129 kr

Barn-pizza
Ost och skinka
89 kr

Glutenfri botten + 20 kr
Slicad + 20 kr
Delad på 2 tallrikar + 20 kr

Varmrökt lax.

169 kr

Från Katthammarsviks rökeri.
Serveras med hemgjord fransk potatissallad och romsås.
Gravad lax.

169 kr

Med dillstuvad potatis.
Stor räkmacka.

165 kr

Med handskalade räkor på levainbröd.
Schnitzel.

175 kr

Hemgjord schnitzel av svensk rapsgris.
Ramslökssmör, citronsås och pommes.
Fish and chips.

165 kr

Friterad, panerad sej, hemgjord remoulad och pommes.

Högrevsburgare.

169 kr

Svensk högrevsfärs, ost, hemgjord dressing,
rödlök, ruccola. Briochebröd, pommes och dipp.
Kockens burgare.

189 kr

Svensk högrevsfärs, ost, bacon, dressing, tomat, chipotle glaze,
picklad rödlök och ruccola. Briochebröd, pommes och dipp.
Lammburgare.

179 kr

Gotländsk lammfärs kryddad med timjan, senap och vitlök.
Fetaostcréme, ruccola och picklad rödlök. Briochebröd, pommes och dipp.
Halloumiburgare.

165 kr

Friterad halloumi, srirachamayo, ruccola, tomat,
rödlök. Briochebröd, pommes och dipp.
Vegansk burgare.
Växtbaserad burgare, srirachamayo, ruccola, tomat,
rödlök. Bröd, pommes och dipp.

179 kr

Barnmeny
 Kycklingnuggets med dipp och pommes.

75 kr

 Vegetariska nuggets med dipp och pommes.

75 kr

 Grillkorv med pommes.

75 kr

 Hamburgare med bröd och pommes.

75 kr

Dessert
 Kladdkaka med saltkola och grädde.

45 kr

 Saffranspannkaka med salmbärssylt och grädde.

65 kr

 Blåbärspaj med vaniljsås

45 kr

 Vaniljglass med chokladsås och bär

45 kr

