Våra menyer

TVÅHUNDRINGEN
Utvalda Ostar & charkuterier för 2 personer
200 :-

TREHUNDINGEN
Kökets val av snacks
Valfri pizza från menyn
Kökets val av dessert
300 :-

FEMHUNDRINGEN
Upplev bistron på bästa sätt, kockarna har satt ihop en meny
med det bästa för kvällen. Maten delas kring bordet och
serveras därför endast till hela sällskapet.
500 :-

CHARKUTERIER
Salami piccante 35 :Coppa 35 :Iberico salami 45:Lufttorkad skinka ”reserva” 45 :Ramslökssalami 35 :-

OSTAR
Gouda lagrad 24 månader 35 :Manchego 45 :Comté 45 :Körsbärsmarmelad 20 :Surdegsbröd & smör 20 :- / person

SNACKS & MINDRE RÄTTER
”Tvåhundringen” Ost och chark för 2 p. 200 :Gröna Oliver ”NOCELLARA DE BELLICE” 40 :Marinerade oliver 40 :Saltrostad Marconamandel

40 :-

Cheesefritters med rosmarinhonung 50 :Tartar på oxinnanlår, picklad trattkantarell, Karl-Johankräm,
krasse och lagrad ost 145 :Kycklingleverkräm, grillat levain & inkokta körsbär 135 :Rillette på gris och anka, inlagd gurka, rostat bröd & kvarterets
äpplesenap 125 :-

STÖRRE RÄTTER
Tartar på oxinnanlår, picklad trattkantarell, Karl-Johankräm,
krasse, lagrad ost & grillat bröd 200 :Rillette på gris och anka, inlagd gurka, rostat bröd & kvarterets
äpplesenap 175 :Rödvinsglaserad oxkind, potatispuré och sallad på vintergrönt,
scharlottenlök & vilda svampar 200 :-

EFTER MATEN
Äpplepizza på Ingrid-marie, salt karamell, mandel och vaniljglass
75 :-

Comté & tryffelhonung
85 :Praliner från LaLa Landskrona
25 :- st

PIZZA ERIKSTORP

Margarita
Tomatsås, basilika, lagrad ost & mozzarella
120 :Margarita Bianco
Bechamel, lagrad ost, mozzarella & basilika
120 :Formaggio
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella & gorgonzola
130 :Amandine
Bechamel, lagrad ost, rosmarin, vitlök och potatis
130 :Stracciatella
Tomatsås, Stracciatella från La Treccia, olivolja & basilika
140 :Getost
Bechamel, getost, honung, syltad rödlök, valnötter &
svartpeppar.
150 :Tartar
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella inlagd lök & grovmalet
oxinnanlår
160 :Kantarell
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella, kantarell, chili & oliver
160 :CHARKPIZZOR
Tomatsås, lagrad ost & mozzarella.
KALLRÖKT SKINKA - 120 :COPPA - 150 :SALAMI - 150 :SALAMI PICCANTE 150 :NDUJA - 150 :BRESAOLA - 160 :GLUTENFRIA PIZZOR + 40 :-

Kaffe från Lilla Kafferosteriet
Dubbel espresso
35 :Cappuccino
45 :Kaffe latte
45 :Bryggkaffe & chokladpralin
50 :Whiskey, rom, konjak ..
från 35 :- / cl
VARMA DRINKAR
Irish - Tullamore, bryggkaffe, vispad grädde
130 :Kryddad äpplemust med calvados & vispad grädde
130 :Varm choklad, mörk rom & vispad grädde
125 :-

