RÖDA VINER

CHAMPAGNE
# Pol Roger Brut Reserve		
Frankrike, Champagne. Torr, frisk
och fräsch med inslag av citrus
och gröna äpplen. Passar till allt,
inte minst när man vill fira något.

890:-

# Fourny Blanc de Blanc
590:“Nobel-champagne 2011”		
Frankrike, Champagne. En torr,
medelfyllig champagne med frisk
syra och en livlig mousse.
Vinet passar utmärkt som aperitif
eller till lättare fiskrätter och skaldjur.

MOUSSERANDE VIN

# Vilarnau Cava Brut
259:Spanien. Medelfyllig, frisk och fruktig smak
med inslag av citrus, grönt äpple och
persika. Lång, ren och komplex eftersmak
med kryddig ton. Utmärkt till de flesta
förrätter eller varför inte före maten!

HUSETS VINER
# Ca’ di Ponti Röd Italiensk
				239:- / 59:-/glas
Ett friskt rött vin från de soldränkta
vingårdarna på Sicilien. Mogna svarta
körsbär och plommon med en hint av
kryddighet samt rökighet. De mjuka
tanninerna, den milda syran och den
mogna frukten ger ett balanserat vin
som passar bra till flera olika maträtter.
# Kleoni Vit Grekisk
239:- / 59:-/glas
Smakrikt och mjukt bordsvin. Distinkt
frisk och fruktig arom där citrondoft
kan anas. Passar till fisk och fågelrätter,
ostar och sallader.

# Novaia Amarone rött Italiensk
598:Kraftig, silkeslen och smakrik, med inslag
av mandel, körsbär, kryddor och tobak.
Lång behaglig eftersmak.
# Ontaña Crianza rött Spansk		
350:Rikt fruktigt vin med inslag av mörka
körsbär och en elegant balanserad
kryddighet. Passar till kycklingrätter,
lamm och nötkött.

VÄLKOMMEN!

# Kleoni Rosé Grekisk			
239:Ett smakrikt balanserat vin, fina dofter
typiska för druvan. Ett sällskapsvin som
passar utmärkt till lätta maträtter
och frukt sallader.

ÖL & CIDER
# FATÖL 40cl			

# Piat d’Or Grenache Rosé Fransk 239:Fruktigt och lite kryddigt vin
med pigg syra och smak av röda bär och
jordgubbe. Passar som aperitif, samt till
buffé och lättare grillade rätter.

50:-

# Halmstad Summer Lager 33cl		

40:-

# Kaltenberg 50cl			

55:-

# Sans Souci italienskt 66cl		

69:-

# Mellanöl Krönleins 33cl			

40:-

# Päroncider 33cl				

40:-

# Kaktus Lime 33cl				

40:-

LÄSK
# Coca Cola 33cl				
25:# Fanta 33cl					
25:# Sprite 33cl					
25:# BonAqua 33cl				
25:			
					
# Äppeljuice 				
25:					
# Apelsinjuice 				
25:# Isvatten 					
15:-
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DESSERT

# Paradisos Vitlöksbröd			

59:-

#Marinerade primörer			

75:-

# Glass med jordgubbar			
# Crème brûlée 			
med jordgubbar och maränger
# Banana split				

# Gravad lax på toast 			
85:serveras med salladsskott och senapssås
		
# Friterad fetaost 			
95:serveras med Viken tomatsallad
# Löjromstoast 				
serveras med finskuren rödlök,
crème fraîche, citron och dill

145:-

# Kolgrillad lax 				
serveras med dillstuvad nypotatis,
färska rödbetor och senapssås

198:-

# Halstrad torskrygg
serveras med handskalade räkor,
kokt ägg samt brynt smör

249:-

# Kolgrillad fläskkarré på spett
serveras med coleslawsallad,
barbeque och primörer

179:-

# Kolgrillad kycklingfilé på spett
serveras med coleslawsallad,
barbeque och primörer

189:-

# Kolgrillade lammracks 		
serveras med rödvinssås, aioli och
hemgjord pommes frites

269:-

# Kolgrillad oxfile
		
269:serveras med grönn sparris, rostad potatis
och hemslagen bearnaise

75:90:85:-

# Capricciosa			
98:Tomat, ost, skinka och champinjoner

ITALIENSKT
135:-

# Blåmusslor			
149:kokta i vittvin och serveras
med aioli, riven parmesanost och bröd
# Risotto con aspargi			

150:-

# Spaghetti con fungi			
champinjoner och dragon
i gräddsås

150:-

# Spaghetti frutti di mare		
179:blåmusslor, handskalade räkor
och havskräftor					

BARNMENY
# Köttbullar 				
65:serveras med pommes frites och grönsaker		
			
# Pasta med köttfärssås 		
65:# Korv 					
55:serveras med pommes frites och grönsaker
# Hamburgare
			
65:serveras med dressing, pommes frites
och grönsaker
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# Margarita			
Tomat och ost

# Mexicana					125:Tomat, ost, köttfärs, paprika,
lök och tabasco
# Artista					125:Tomat, ost, skinka, champinjoner
och gorgonzola

PIZZA

# Spaghetti bolognese			

VARMRÄTTER

PIZZA

		

79:-

# Vesuvio					 98:Tomat, ost och skinka
# Calzone					 98:Tomat, ost och skinka (inbakad)
# Hawaii					 98:Tomat, ost, skinka och ananas
# Marinara				
Tomat, ost, musslor och räkor

110:-

# Salami				
Tomat, ost, skinka och salami

110:-

# Orientale				
Tomat, ost, skinka, köttfärs och lök

115:-

# Vegetale				
Tomat, ost, kronärtskocka,
auberginer, zuccini, soltorkade
tomater och vitlök

115:-

# Pariso				
Tomat, ost, kyckling, ananas,
banan, jordnötter och curry

125:-

# Quattro Stagione			
Tomat, ost, skinka, champinjoner,
räkor, musslor och kronärtskocka

130:-

# Paradiso Special			
Tomat, ost, skinka, oxfilé,
champinjoner och bearnaisesås

135:-

# Ciao-Ciao				135:Tomat, ost, skinka, oxfilé,
champinjoner och vitlök
(inbakad)
# Väst-Bäst					135:Tomat, ost, skinka, oxfilé,
champinjoner, lök och vitlök
# St: Daniele				
Tomat, ost, parmaskinka och
hyvlad parmesan

135:-

# Copacabana				135:Tomat, ost, oxfilé, lök, banan,
ananas, vitlökssås och curry		
# Frutti di Mare 			
135:Tomat, ost, skaldjur och basilikacremé
# Delning av pizza 			 30:# Extra kött 				
20:# Extra annat 				
10:-		
			

