MENY

BISTRO - BROOKLYN PIZZA - DELI
PIZZA
Brooklyn Style Pizza. Går att få glutenfri. På pizzan lägger vi det bästa ur vår välfyllda delikatessdisk
För våra veganska vänner har vi veganost som går att få på alla våra vegetariska pizzor
Miss Piggy
Lättrökt lufttorkad alpskinka, rostade cheritatomater,
pesto, pumpakärnor, parmesan, 195

Thin Tezz
Buffelmozzarella, rostade cheritatomater, ruccola,
parmesan, 195

Mustang Sally
Hackad kryddig salsiccia, karamelliserad lök,
Buffelmozzarella, 195

Cheese Fantasy
Gruyère, Taleggio, Buffelmozzarella,
ruccola, parmesan, 195

Into the Wild
Ört & vitvinsbrässerade skogschampinjoner, vitlök,
Taleggio, ruccola, parmesan, 195

Selma Salami
Kalabresisk Ventricinasalami, Buffelmozzarella, 195

ChupaCabra
Nduja (chili/tomat salamifärs), Gruyère,
karamelliserad lök, 195
Rozy
Griljerad rosmarinskinka, Gruyère, 195

Shark Six
Rosmarinskinka, ört & vitvinsbrässerade
skogschampinjoner, lättrökt alpskinka, salsiccia,
Kalabresisk Ventricinasalami, Nduja (chili/tomat
salamifärs), 245

DELI
I vår välfyllda delikatessdisk kan man hitta smaker från många länder som bland annat Spanien, Italien och
Frankrike. Vi söker ständigt efter ostar och charkprodukter av yttersta kvalitet.
Prova gärna någon av våra delikatessplankor!
Chark- och Ostbricka
Blandad gourmet-chark & ost
med tillbehör, 215

Charkbricka
Blandad gourmet-chark med
tillbehör, 185

Ostbricka
Blandade gourmet ostar med
tillbehör, 185

Vill ni veta mer om våra produkter så tveka inte att fråga. Bland vår kunniga personal har vi Daniel Sandvall
i spetsen, som är diplomerad charkambassadör för norden!

BISTRO
Ordet bistro kommer troligen från franskans bistraud som betyder ”vinhandlarhjälpreda”.
Skön mat som passar till vin kan man tolka det. Många av våra rätter går att göra vegetariska, fråga din servitör.
Steak Salad
Hängmörad biff, rostade rotfrukter, romansallad,
grillad paprika, rostade pistagenötter, chilimayo, 225

Fish n’ Chips
Torskfilé panerad i beer batter, rökt skagenröra, sotad
citron, sommarsallad, friterad färskpotatis, 195

Ceasarsallad Kyckling
Grillad majskyckling , rökt sidfläsk, romansallad,
ceasardressing, 185

Vit Sparris
Svartpeppar hollandaise, forellrom, krasse, 135

Officerens Burgare
Lagrad Prästost, smörstekt lök, rostat sidfläsk,
chipotlemayo, romansallad samt friterad
färskpotatis, 185

Papaya Sallad
Papaya, rotfrukter, chili och lime, 85
Vitlöksbröd
Vitlöksbröd, örtolja, vitlök, 45
Parmesanbröd
Parmesangratinerat surdegsbröd, vitlök, 75

TILLTUGG
Oliver
Sicilianska Nocellara oliver, 45
Tryffelmandlar
Marconamandlar från Valencia, 55
Rotfruktschips
Från Laholm i Halland, 50

Blackboard
Kolla med personalen vad vi har för härlig bistrorätt
just för denna kväll

Tryffelmania
Tryffelmanchego från La Mancha, tryffelsalami från
anrika Falorni i Chianti och Marconamandlar med
tryffelsmak från Valencia , 95
Pavarotti’s Favorit
72 månaders lagrad Parmigiano Reggiano med
Condimento Balsamico från Modena, 95

VINLISTA

Missa inte att kika i vår vinlista som
skapats med ambitionen
att kunna erbjuda er ett glas vin från alla
världens vinproducerande länder.
Om ni är på extra gott humör så finns
även en VIB-lista* med ännu fler sköna
viner…
Daniel Sandvall, Sommelier
Patric Anderson, Sommelier
Viktor Ekholm, Sommelier
Albin Käkelä, Sommelierstudent
* Very Important Bottles

Sommelier’s Choice
Alla våra rätter har fokus på härliga smaker som är tänkta att komplettera
våra drycker på bästa sätt. Du kommer få en upplevelse i både doft, smak
och presentation.

Avsmakningsmeny
Våra sommelierer har noga valt flera spännande rätter för kvällen, 475

Dryckespaket
Vi rekommenderar varmt att lägga till dryckespaket för att göra upplevelsen
komplett. Dryckerna är hantverksprodukter från bra producenter, 420
Observera att vår Avsmakningsmenyn måste förbeställas senast dagen innan
för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt.

SÄLLSKAPSMENYER
Våra menyer som passar för hela sällskap

Meny Family Choice 295

Meny Trick or Treat 495

Förrätt: Blandad chark och ost från vår
välfyllda deli
Varmrätt: Vi fyller på med våra Brooklyn Style
Pizzor i olika smaker tills alla är nöjda

Förrätt: Blandad chark och ost från vår
välfyllda deli
Mellanrätt: Köket väljer det bästa för kvällen
Varmrätt: Vi fyller på med våra Brooklyn Style
Pizzor i olika smaker tills alla är nöjda
Dessert: Självklart avslutar vi med något gott

Vår vinlista är skapad med ambitionen att kunna erbjuda vin
från alla världens vinproducerande länder.
Är ni osäkra eller undrar över något, så fråga vår kunniga personal.
Skål!
Daniel Sandvall, Sommelier Patric Anderson, Sommelier Viktor Ekholm, Sommelier Albin Käkelä, Sommelierstudent

Court of Master Sommeliers
Certified Sommelier

WSET® Certified Level 3
Award in Wines and Spirits

French Wine Scholar
Wine Scholar Guild

DRYCK
Våra sommelierer rekommenderar

FLIGHTS
Vad är ”Flights”? Det är en lagom mängd vin av tre olika sorter, som serveras i Riedel
vinprovarglas. Kan beställas både med röda, vita, eller rosé viner. Eller blandat.
Om så önskas kan du få det ”blint”; det vill säga att du inte vet vad du har i glaset, utan kan
själv gissa druva och ursprung. Därefter berättar våra sommelierer om du gissat rätt. Vi
erbjuder dessutom en premium flight där vinerna är av mycket hög kvalité.

Flight

3 olika viner i 3 st Riedel-vinprovarglas. Går att få som röd, vit, rosé eller blandad, 150

BUBBLOR

ÖVRIG DRYCK

Fler viner på glas hittar ni i vår stora vinlista

Cider och annat, både med alkohol och utan

Kvällens bubbel
Välj mellan Cava eller Prosecco, 95

Läsk
Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, 35

Kvällens Champagne
Extra fina bubblor i glaset, 135

Kivik ekologisk äppelcider
Äppelcider med smak av fläderblom, 4,5%, 70

ÖL

Självklart har vi även öl, både på fat och i flaska

Cruzcampo Fatöl
Lageröl från Spanien, låg beska, frisk humle, 85
San Miguel Alhambra 1925
Spansk starkare lager, släkt med bocköl 6,4%, 75
Westerås Premium Lager
Maltig lageröl från Coppersmith Västerås, 75
Hazy IPA
Ofiltrerad mustig IPA 6,5% Västerås, 90
Blue Moon Belgian White
Veteöl i Belgisk stil, låg beska, citrustoner 5,4%, 90
Intermezzo 2016
Imperial stout Limited Edition Västerås 7.5%, 100

Briska Fläder Alkoholfri
Äppelcider, smak av fläder med vaniljsötma 0,5%, 45
Alkoholfri Lageröl
Birra Moretti Zero, 0,05%, 45
Alkoholfri IPA
A Ship Full Of IPA Alkoholfri, 0,0%, 50
Alkoholfritt vin
Fråga personalen om vårt alkoholfria vin, 75
Färna Svart Vinbär
Svartvinbärsdryck från Färnas ekologiska odlingar, 45
Äppelmust
Hantverksproducerad must från Köpings musteri, 50

Sugen på Kaffe eller Dessert?
Be personalen hämta
vår Dessertmeny

