
BISTROMENY - HELA MENYN FUNKAR UTMÄRKT FÖR TAKE AWAY  

Förrätter och snacks  

Ost och charkbricka som är lagom för 2 personer 200 :- 

Charkbricka, utvalda charkuterier från Skåne och sydeuropa 150 :-  

Ostbricka, utvalda skånska ostar 150 :- 

Gröna oliver ”NOCELLARA DEL BELLICE” 40 :-  

Marinerade oliver 40 :- 

Saltrostad Marconamandel  40 :-  

Cheesefritters med rosmarinhonung 50 :-   

5 skivor Surdegsbröd & hemkärnat smör 75 :-   

Soppa på ramslök och nässla med bakat ägg 75 :- 

Kolgrillat lammrack och salsa verde 75 :- 

Grillad skånsk grön sparris, lättrökt grädde och dill 75 :- 

Liten tartar på oxinnanlår, poppad quinoa, kräm på vilda lökar & 
slanggurka 130:- 

Stora rätter  

Toscansk kycklingcassoule med gröna oliver, vitt vin och selleri 

serveras med gnocchi brynta i smör och parmiggiano reggiano 200 :- 

Kolgrillad ibericogris, rattepotatis, ezme på skånsk tomat, 

yoghurt och grillat pitabröd 250 :- 

Rödvinsbrässerad oxkind med pesto på ängsyra och valnöt & grillad 

grön sparris  175 :- 

Stor tartar på oxinnanlår, poppad quinoa, kräm på vilda lökar 

slanggurka 200:- 

Dessert  

Frisk sorbet på bevarade hallon, olja på svartvinbärskott och 
Hven vodka 65 :- 

Inkokt rabarberkompott, vaniljfärskost och kardemumma-crumble 
65 :-  

”FEMHUNDRINGEN”  

Lämna ditt öde i våra kockars 

händer. 

En meny i 8-10 serveringar 

som delas kring bordet 

och serveras därför 

endast till hela sällskapet 

500 kr  



PIZZA ERIKSTORP 

Margarita  

Tomatsås, lagrad ost & mozzarella.  

120 :- 

Formaggio  

Tomatsås, lagrad ost, mozzarella & gorgonzola  

130 :- 

Amandine 

Bechamel, lagrad ost, rosmarin, vitlök och potatis    

130 :-  

Stracciatella    

Tomatsås, stracciatella från La treccia, olivolja & svartpeppar 

140 :-  

Getost  

Bechamel, getost, honung, syltad rödlök, valnötter & 
svartpeppar. 

150 :-   

Tartar  

Tomatsås, lagrad ost, mozzarella inlagd lök & grovmalet 
oxinnanlår 

160 :-  

 

CHARKPIZZOR    

Tomatsås, lagrad ost & 
mozzarella.  

KALLRÖKT SKINKA - 120 :-  

COPPA - 150 :-  

SALAMI - 150 :-  

SALAMI PICCANTE 150 :-  

NDUJA - 150 :- 

BRESAOLA - 160 :-   

GLUTENFRIAPIZZOR + 40 :- 

”TREHUNDRINGEN” 
Nu även som take away! 

3x Snacks 
Valfri pizza från menyn   

Liten dessert  
  300 kr 




