
MENY
BISTRO - BROOKLYN PIZZA - DELI

AVSMAKNINGSMENY  -  SÄLLSKAPSMENYER

Thin Tezz
Buffelmozzarella, rostade cheritatomater,  

ruccola, parmesan, 195

Rozy
Griljerad rosmarinskinka, Gruyère, 195

Selma Salami
Kalabresisk Ventricinasalami, Buffelmozzarella, 195

Wilma Vegan
Veganost, rostade cheritatomater, örtbrässerade 

skogschampinjoner, ruccola, 195

The Mustang Sally
Hackad kryddig salsiccia, karamelliserad lök, 

Buffelmozzarella, 205

Into the Wild
Ört & vitvinsbrässerade skogschampinjoner, vitlök, 

Taleggio, ruccola, parmesan, 205

ChupaCabra
Nduja från Kalabrien (chili/tomat-salamifärs),  

Gruyère, karamelliserad lök, 205

Cheese Fantasy
Gruyère, Taleggio, Buffelmozzarella,  

parmesan samt ruccola, 205

Miss Piggy
Lättrökt lufttorkad alpskinka, rostade cheritatomater, 

pesto, pumpakärnor, parmesan, 225

Bubba
Scampi marinerad i vitlök- och chiligremolata,  
rostade cheritatomater, buffelmozzarella, 225

Shark Six
Rosmarinskinka, ört & vitvinsbrässerade 

skogschampinjoner, lättrökt alpskinka, salsiccia, 
Kalabresisk Ventricinasalami,  

Nduja (chili/tomat salamifärs), 245

PIZZA 
Brooklyn Style Pizza. På pizzan lägger vi det bästa ur vår välfyllda delikatessdisk.

Alla pizzor går att få glutenfria. Extra pålägg 30

Chark- och Ostbricka
Blandad gourmet-chark & ost 

med tillbehör, 235

Charkbricka
Blandad gourmet-chark med 

tillbehör, 195

Ostbricka
Blandade gourmet-ostar med 

tillbehör, 195

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!

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!



BISTRORÄTTER

Grillad Levain
Levainbröd med Gruyèreost, rostad tomatsalsa 

samt kaprisbär och svartrot-chips, 105

PapayaSallad
Papaya, rotfrukter, chili och lime, 110

Scampi Pil Pil
MSC scampi stekt i vitlök och chili, 120

Rostad blomkålssoppa (Vegansk)
Krämig soppa med primörer, hyvlad och syrad 

blomkål samt rostat surdegsbröd, 105

Vitlöksbröd
Ciabattabröd med vitlökssmör, 55

Parmesanbröd
Parmesangratinerat surdegsbröd med vitlök, 75

Pommes Pepperjack
Pommes frites gratinerade med Pepperjackost  

och jalapeño med husets dip, 85

Tryffelmania
Tryffelmanchego från La Mancha, tryffelsalami från 
anrika Falorni i Chianti och Marconamandlar med 

tryffelsmak från Valencia , 125

Pavarotti’s Favorit
72 månaders lagrad Parmigiano Reggiano med 

Condimento Balsamico från Modena, 95

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, 245

Ceasarsallad Kyckling
Grillad majskyckling, rökt sidfläsk, romansallad, 

parmesanost, ceasardressing, 185

Officerens Burgare
Lagrad Prästost, smörstekt lök, rostat sidfläsk, 

chipotlemayo, romansallad, majskolv  
samt friterad delikatesspotatis, 185

Nattbakad Fläsksida
Krispig fläsksida på Iberico-gris, serveras  

med krämig potatiskaka, rostade  
ungprimörer samt lingonsås, 195

Fish n’ Chips
Torskfilé panerad i beer batter, rökt skagenröra, sotad 

citron, säsongens grönt, friterad nypotatis, 195

Rostad blomkålssoppa (Vegansk)*
Krämig soppa med primörer, hyvlad och syrad 

blomkål samt rostat surdegsbröd, 155 
(* finns även som förrätt)

Carlströms Clubsteak*
350g hällstekt biff från Carlströms kött i Västerås, 

serveras med friterad delikatesspotatis,  
trilogi av morot, smörstekt skogssvamp  

samt mustig rödvinssås, 385 
(* tillagningstid ca 45 min)

Blackboard
Kolla med personalen vad vi har för härliga 

bistrorätter just för denna kväll

LILLA BISTRON



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
Vår köksmästare samt våra sommelierer har provat fram många  

rätter och smakupplevelser, 495

Dryckespaket
Hela vår avsmakningsmeny grundar sig på kombinationen mellan smak och 

dryck så vi rekommenderar varmt att ni väljer till vårt dryckespaket, 490

Observera att vår Avsmakningsmeny måste förbeställas senast dagen innan 
 för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt.

TILLTUGG
DelikatessMandlar

Marconamandlar från Valencia i Spanien 
Marinerade i tryffel, 65 

Marinerade i rosmarin, 65

Oliver
Italienska/Spanska premiumoliver, 45

En skål chips
Svenska lantchips, 35

Fuet
Skivad Katalansk minisalami, 55

Ostbollar
Getostsnacks från Cuenca i Spanien, 45

Family Choice 295
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

Trick or Treat 495
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: Vi avslutar med en god dessert

SÄLLSKAPSMENYER
Våra menyer som passar för hela sällskap



DRYCK

BUBBLOR  
Kvällens bubbel
Cava eller Prosecco, 95

Kvällens Champagne
Extra fina bubblor i glaset, 135

ÖVRIG DRYCK
Cider och annat, både med alkohol och utan
Läsk
Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, 35

Kolsyrat vatten
Mälardalens prisbelönta vatten med kolsyra, 20

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

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 våra alkoholfria viner, 85

Färna SvartVinbär
Svartvinbärsdryck från Färnas ekologiska odlingar, 50

Äppelmust
Hantverksproducerad must från Köpings musteri, 50

ÖL
Självklart har vi även öl, både på fat och på flaska
Cruzcampo Fatöl
Lageröl från Spanien, låg beska, frisk humle, 85

San Miguel Alhambra 1925
Spansk starkare lager, släkt med bocköl, 6,4%, 85

Blue Moon Belgian White
Veteöl i Belgisk stil, låg beska, citrustoner 5,4%, 90

Närproducerad öl från Västerås
Coppersmiths Lager
Ljus lager, glutenfri, ekologisk, kalorisnål, 4,8%, 75

Coppersmiths Altbier
Medelmörk Ale, mustigare, måttligt humlad, 5,2%, 85

Coppersmiths Hazy IPA 
Ofiltrerad mustig IPA, 6,5%, 90

Coppersmiths New Westerås Double IPA 
Fyllig, fruktig, humlearomatisk, mjuk beska, 8%, 105

Coppersmiths Intermezzo
Imperial stout Limited Edition, 7.5%, 100

Öl på besök
Fråga personalen vad vi har för kvällen, 90

FLIGHT
Vad är ”Flight”? Det är 6cl vin av tre olika sorter (totalt 18cl), som serveras i Riedel’s 

vinprovarglas. Kan beställas både med röda, vita, eller roséviner. Eller blandat.
Om så önskas kan du få det ”blint”; det vill säga att du inte vet vad du har i glasen,  

utan kan själv gissa druva och ursprung.
Flight

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

Sugen på Kaffe eller Dessert?
Be personalen hämta  

vår Dessertmeny


