
	

”HAPPY HAS FIVE LETTERS  
SO DOES PIZZA.COINCIDENS…THINK NOT” 

 
 
 
 
 
 
 
 
SALLADER TAKE_OUT 
 
SWEET CHÈVRE 139 
Honungsglazaera chèvre på 
salladsbädd med kokta rödbetor, 
stavade päron, semitorkade 
cocktailtomater. Toppad med 
valnötter och honung 
 
 
GÅRDSKYCKLING 149 
Grillad kycklingfilé på 
romansallad, fetaost, semitorkade 
cocktailtomater, picklad röd 
paprika samt rödlök. Toppad med 
granatäppelkärnor och soja- och 
chillidressing. 
 
 
PARMASALLAD 149 
Parma och halloumi på mixad 
sallad. Toppas med rostade 
pinjenötter och syltad rödlök 
Dressad med balsamvinäger samt 
olivolja  



	

”HAPPY HAS FIVE LETTERS  
SO DOES PIZZA.COINCIDENS…THINK NOT” 

 
 
FLATBREAD TAKE-OUT 
 
2. BUFFEL  125/225 
Örtolja, ekologiska tomatsås, 
buffelmozzarella, semitorkade 
cocktailtomater, färsk basilika 
 
3. VEGAN  115/207 
(Glutenfri deg/ innehåller ej ost) 
Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, 
syltad rödlök, konfiterad portabello, 
kalamataoliver, rostade pinjenötter, 
färska örter 
 
4. NAPOLITANA 129/230 
Örtolja, vår egen ekologiska  
tomatsås, kalamataoliver, kapris,  
sardeller, parmesan, och mozzarella 
 
5. PROSCIUTTO di PARMA 149/268 
Örtölja, vår egen ekologiska tomatsås, 
semitorkade cocktailtomater, parmesan, 
mozzarella och toppad med färska örter 
 
6. DELIBRUKETS EGEN 149/265 
Örtolja, chèvre, kalamataoliver, 
rostad röd paprika, karamelliserad 
rödlök, parmesan och mozzarella. 
Toppad med färsk rosmarin och ruccola 
 
7. PEPPERONI 149/268 
Örtolja, vår egen ekologiska 
tomatsås, salami picante från 
KORVHANTVERK, parmesan, mozzarella och 
toppad med chiliolja och persiljekrisp 
 
8. QUATTRO FORMAGGI 153/275 
Örtolja, vår egen ekologiska  
tomatsås, Blåmögel chèvre, Gruyere 
supreme, Itchi Bai samt parmesan.  
Napperad med fikonreduktion och toppas  
med ruccola samt balsamrostade  
pumpa- och solroskärnor 
 
9. RÖDBETAN 145/260 
Örtolja, skivade kokta Rödbetor, 
stavade päron och morötter, parmesan, 
mozzarella, toppad med rostade 
pinjenötter, persiljekrisp och honung  
 

 
 
 
 
10. BBQ Kyckling 159/286 
Örtolja, vår egen ekologiska 
tomatsås, slowcooked gårdskyckling, 
syltad rödlök, parmesan, scamorza, 
toppad med färsk oregano 
 
11. KORVHANTVERK 159/286 
Örtolja, fänkålssalsiccia, 
örtkonfiterad portabello, 
karamelliserad rödlök, parmesan och 
mozzarella, toppad med färska örter 
 
12. STEAK 173/299 
Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, 
nattbakat innanlår, semitorkade 
cocktailtomater, parmesan, mozzarella 
samt napperad med dragoncrème och 
gremolata 
 
13. PULLED PORK 169/299 
Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, 
bbq-bakad fläskkarré, syltad rödlök, 
parmesan, mozzarella och toppad med 
coleslaw och ruccola 
 
14. RÄKAN (ASC fiskad) 173/299 
Örtolja, Lime, chili, koriander- och 
vitlöksmarinerade räkor med limejuice 
fräst vitkål, rostad röd paprika, 
parmesan, mozzarella, toppad med färsk 
mango samt chili- och 
korianderdressing 
 
15. LAMMKORV 165/295 
Örtolja, lammkorv från KORVHANTVERK, 
vedugnsrostad zucchini och aubergine, 
fetaost, mozzarella, toppad med ajvar 
och persiljekrisp 
 
16. NDUJA 149/268 
Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, 
Nduja från KORVHANTVERK, syltad röd 
paprika, parmesan, scamorza 
 
VECKANS SPECIAL 149/268 
Fråga gärna servicen vad so serveras. 
 
DU KAN VÄLJA TVÅ SMAKER…. 
Välj ut två oliks flatbread som du 
önskar. Priset du betalar är för den 
dyrare på menyn. 


