Att resa är något som vi tror alla drömmer om nu mer än någonsin.
Men tålmodigt får vi alla försöka ta vårt ansvar och reda ut
pandemin först innan vi förhoppningsvis kan ge oss ut och upptäcka
snart igen. Men nedslås inte av detta.
Låt oss tillsammans istället starta det nya året med att upptäcka
världen genom Kvarteret Erikstorp.
Vi har gjort om vår meny tillfälligt under de första månaderna för
att ge er chansen att upptäcka allt från exotiska platser till
långweekenden i Paris.

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

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

SNACKS
”Tvåhundringen” Ost och chark för 2 p. 200 :Gröna Oliver ”NOCELLARA DE BELLICE” 40 :Marinerade oliver 40 :Saltrostad Marconamandel 40 :Cheesefritters med rosmarinhonung 50 :-

PIZZA & CHARK
Se separat meny 🇮🇹
Southern Fried chicken 🇺🇸
Potatobun, picklad gurka, vattenmelon, isad silverlök & habaneromajjo

Bao Bao Buns 🇨🇳
Sötsurt äsk, picklad gurka, hoisinsås & kimchimajjo

🇯🇲
Chicken drumsticks, jalapeños & sötsyrlig salsa

Paris Steak Tartar 🇫🇷
Schalottenlök, dijonsenap, kapris, Worcestershire sauce & pommes frites

Katsu Sando 🇯🇵
Pankofriterad iberico pluma, tonkatsusås i hokkaidobröd

Tijuana Tostada 🇲🇽
Friterad majstortilla, avokado, lime, koriander, queso fresco & sotad hälle undra

Triple Grilled Cheese 🇺🇸
Grillat levain, färskost, cheddar, raclette & färsk tryffel

Turkish Lamb kebap 🇹🇷
Ras el hanout, ke r & saltad citron

🇧🇱فالفل لبنان
Falafel, tahini, jordnötter, tabbouleh & pita

Glace Au Four 🇫🇷

Maräng, havtornsorbet & vanlijglass på browniebotte

Vol Au Vent 🇫🇷
Smördeg, äpple, frangipane, vaniljglass & nyponkola
Alla rätter 125 :-
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Vi rekommenderar 2 rätter per person men allra bäst är att dela era rätter kring bordet.
Vi gillar stora desserter, så dessa går utmärkt att dela på två.

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 :Champinjon
Tomatsås, lagrad ost, mozzarella, champinjon, chili & oliver
150 :CHARKPIZZOR
Tomatsås, lagrad ost & mozzarella.
KALLRÖKT SKINKA - 120 :COPPA - 150 :SALAMI - 150 :SALAMI PICCANTE 150 :NDUJA - 150 :BRESAOLA - 160 :-

