SNACKS
Marconamandlar – Runda och salta
Salta mandlar Pistagenötter – Rostade med skal
Cashewnötter – Rostade, salta
Cerignolaoliver – eko

36
36
36
36
39

FÖRRÄTTER / SMÅRÄTTER
Parmesansnittar
43
Sidsallad
39
Mixsallad, ruccola och zucchini. Toppad med
parmesan, kalamataoliver och tamarindrostade
pumpakärnor
PIEMENTO DE PADRONS
52
Små gröna och söta chilifrukter, grillade i ugnen
och toppad med havssalt
CAPRESE
93
Buffelmozzarella varvade med tomat. Toppad med
olivolja, tamarindrostade frön, pesto och färsk
basilika
CHARKBRICKA

SALLADER
SWEET CHÈVRE
139
Honungsglaserad Chevré på mixad sallad med
kokta rödbetor, stavade päron, semitorkade
cocktailtomater. Toppad med valnötter och
honung och gröna örter.
GÅRDSKYCKLING
149
Grillad kycklingfilé på mixad sallad, fetaost,
semitorkade cocktailtomater, picklad röd paprika
samt rödlök. Toppad med granatäppelkärnor och
gröna örter.
PARMA SALLAD
149
Parmaskinka och grillad haloumi på mixad sallad.
Toppas med rostade pinjenötter, syltad rödlök och
gröna örter.
Till salladerna ställer vi fram god ekologisk olivolja
& balsamvinäger

173

Våra goda charkuterier från bl.a. Korvhantverk och
ITIGO. Korvarna är gjorda på kött från Nibble gård och
endast kryddor och örter är tillsatt. Inga andra ämnenJ
Serveras med bröd och oliver.

Parmaskinka, 18 mån
Tellicherrypeppar/Fänkåls salami
Rödvinsalami
Salami piccante
Nduja
OSTBRICKA
149
Serveras med bröd och Persika/Jalapenomarmelad
Itchebai (Past får- och getmjölk)
Gruyerè supreme (Opast komjölk)
Chèvre (past getmjölk)
Blå chèvre (Past getmjölk)

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

FLATBREAD
1. ENKELT ALERNATIV

99/183

Örtolja, vår egen ekologiska
tomatsås, parmesan, mozzarella,
toppad med färska örter

2. BUFFEL

125/231

125/231

(på glutenfri deg samt utan ost)
Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, syltad rödlök,

konfiterad portabello, kalamataoliver, toppad med
rostade pinjenötter och färska örter
4. NAPOLITANA
129/239
Örtolja, vår egen ekologiska
tomatsås, kalamataoliver, kapris,
sardeller, parmesan, och mozzarella

5. PROSCIUTTO di PARMA

155/287

Örtölja, vår egen ekologiska tomatsås, semitorkade
cocktailtomater, parmesan, mozzarella och toppad med
färska örter

6. DELIBRUKETS EGEN

153/283

Örtolja, chèvre, kalamataoliver, rostad röd paprika,
karamelliserad rödlök, parmesan och mozzarella. Toppad
med färsk rosmarin och ruccola

7. PEPPERONI
155/287
Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, salami picante
från KORVHANTVERK, parmesan, mozzarella och toppad
med chiliolja och persiljekrisp

8. QUATTRO FORMAGGI

149/275

Örtolja, skivade kokta Rödbetor, päron och morötter,
parmesan, mozzarella & chèvre toppad med rostade
pinjenötter, persiljekrisp och honung

Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, buffelmozzarella,
semitorkade cocktailtomater,
toppad med färsk basilika

3. VEGAN

9. RÖDBETAN

157/290

Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, blåmögel chèvre,
Gruyere supreme, Itchi Bai samt parmesan.
Toppad med fikonreduktion och
ruccola samt tamarindrostade
pumpa- och solroskärnor

10. BBQ Kyckling

169/312

Örtolja, bbq-sås, slowcooked gårdskyckling, syltad
rödlök, parmesan, scamorza toppad med färsk oregano

11. KORVHANTVERK

159/294

Örtolja, fänkålsalsiccia, örtkonfiterad portabello,
karamelliserad rödlök, parmeasan och mozzarella
toppad med färska örter

12. STEAK

176/325

Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, nattbakat
innanlår, semitorkade cocktailtomater, parmesan &
mozzarella samt toppad med dragoncrème och
gremolata

13. PULLED PORK

169/312

14. RÄKAN

176/325

Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, bbq-bakad
fläskkarré, syltad rödlök, parmesan, mozzarella och
toppad med coleslaw och ruccola

Örtolja, limejuicefräst vitkål, rostad röd paprika,
parmesan, mozzarella, toppad med handskalade räkor,
färsk mango samt en chili & korianderdressing

15. LAMMKORV

176/325

Örtolja, lammkorv från KORVHANTVERK, vedugnsrostad
zucchini och aubergine, fetaost, mozzarella, toppad med
ajvar och persiljekrisp

16. NDUJA

155/287

Örtolja, vår egen ekologiska tomatsås, Nduja från
KORVHANTVERK, syltad röd paprika, parmesan,
scamorza

17. VECKANS SPECIAL

153/283

Fråga gärna servicen vad som serveras.
DU KAN VÄLJA TVÅ SMAKER….
Välj ut två olika flatbread som du önskar. Priset du
betalar är för den dyrare på menyn.
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DESSERTER
Milkshake – Kvällen smak
Affogato – Espresso och vaniljglass, litet och

69
59

så gott. Uppgradera med en god likör så är den i mål….

Vit choklad/hallon tryffel
Vaniljpannacotta färska bär och en bärcoulies
Glass med grädde och kola/chokladssås
Tiramisu-cheesecake
Mjölkchokladmousse på yoghurt.

39
67
49
69
69

Toppad med lakritsströssel

VARMT
Kaffe
Te
Choklad med vispgrädde
Espresso
Dubbel
Macchiato
Cappuccino
Latte

25
25
35
23
29
29
29
35

AVEC
WHISKEY – Hwen
GRAPPA – Levi Serafino
COGNAC – Grönstetds XO EXTRA

CL
42
45
36

STRESSED
IS
DESSERTS
SPELLED
BACKWARDS
EAT CAKE

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

RÖTT VIN
Monte Tondo

79/269

Ett välbalanserat vin med väl integrerade tanniner, inslag
av körsbär mörk choklad & peppar

LANGHE ROSSO

95/350

Komplext vin med inslag av skogshallon, fat, körsbär,
torkade örter, choklad & anis

LA STOPPA Trebbiolo Rosso 430
Ett fylligt, kryddigt naturvin med strävhet och fräsch syra

MUSELLA Ripasso

120/499

Bärig, kryddig smak med inslag av fat, torkade
körsbär, salvia, lingon & kanel

C.O.S Frappato

499

Görs till hälften i amforor och hälften i betongtankar.
Vinrankorna är fortfarande unga och vinet är
opretentiöst och lättdrucket men mycket friskt och
trevligt med en mycket tilltalande fruktighet

VITT VIN
PURATO Pinot Grigio

89/389

Balanserad och frisk med toner av citrus,
honungsmelon & vita persikor
Dr: BÜRKLIN-WOLF Riesling 105/420
Nyanserad, frisk med toner av gröna äpplen,
päron, honung, mineral & citron

CIDER
ANGRY ORCHARD
ÄLSKA LEMON/GINGER
ÄLSKA STRAWBERRY/LIME
LÄSK OCH ANNAT
COCA COLA VANLIG/ZERO 33cl

28

LEMONAID PASSION 33cl
LEMONAID LIME 33cl

39
39

FRITZ COLA
FRITZ SPRITZ ÄPPELMUST EKO 33cl
FRITZ SPRITZ RABARBER EKO 33cl

38
42
42

POSH POP
275ml lätt kolsyrad soft drink i fantastiska smaker

Päron/fläder
Jordgubb/rabarber
Ingefära/chili

499

12 år gamla rankor av insolia och grecanico som jäser
med skal 10 dagar i betongtank. Mycket färg, aromatisk
och rökig, även lite tannin från skalen, koncentrerad och
intensiv smak av aprikos och annan mogen frukt.

89/389

Balanserad smak av röda bär, blodapelsin & citrus
med syra & långt avslut

MUSELLA DRAGO

99/399

Torr med frisk syra med smak av mörka mogna hallon
& örter

MOUSSEANDE
GIOL PROSECCO

75

Halvtorr söt cider med smak av jordgubb & lime

Unik karaktär med toner av persika & grape med fräsch
syra samt kamomill & örter som avslut

ROSÉ
PURATO

75

Halvtorr söt cider med smak av citron & ingefära

ARIANNA OCCHIPINTI SP68 450
C.O.S Rami ”orange vin”

65

Torr äppelcider

90/329

Torrt, fruktigt med balanserad syra, med smak av
gråpäron, persika & citrus
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42
42
42

ÖL
SUNDBYBERGS KÖKSBRYGGERI
Ingen närmare presentation behövs…

PALE ALE

72

Pale ale i amerikansk stil med den särskilda japanska
humlesorten Sorachi Ace

HALV LAGER

72

En ljus överjäst ale som påminner om en lager

PILSNER 172

72

Pilsner i klassisk tjeckisk stil med toner av bröd och
humle

ALE

72

Halvljus bärnstensfärgad ale i brittisk stil med fin balans
mellan malt och humle

SAISON

72

Frisk ale i belgisk stil smaksatt med passionsfrukt &
korianderfrö

INGEFÄRA

BREWDOG
JACK HAMMER

72

En bitter Imperial IPA med mycket grapefruktaromer och
toner av karamell 7,2%

PUNK IPA

69

Brewdogs första öl - En India pale ale med toner av
tropisk frukt, ananas, grapefrukt & lychee med bitterhet
i slutet

DEAD PONY CLUB 3,8%

58

En session pale ale i amerikansk stil med toner av tropisk
frukt, blomgirlanger & kryddiga undertoner – mellanöl
3,8%

VAGABOND

67

Glutenfri pale ale i amerikansk stil

JET BLACK HEART

72

En milk stout med kaffe & chokladtoner

72

Pale ale med tydlig ton av ingefära

NKB

Imperial stout smaksatt med kaffe

Ett microbryggeri på Ekerö som brygger på Nya
zeeländskt humle.

FREQUENCY BEER STUDIO

Fruktig IPA med tropiska toner ”refreshingly wild”

LASSE I GATAN

125

HOKITIKA HOOTCH
OAK ISLAND LAGER

Ett litet bryggeri uppe i Bro. Mattias producerade
tidigare CAP

PARK LIFE

68
72

ÖVRIGA
GO WEST IPA, ANCHOR

(Selling England by the pint)
Brittisk bitter i klassisk stil med en rund och markerad
beska

STOCKHOLM STYLE IPA

68

Fräsch, fruktig New England IPA. Citrus och örter med
lite tallbarr återfinns i smakpaletten

CZECH YOUR HEAD

PERONI

62

En ljus lager med maltiga smak & inslag av honung ljust
bröd & citrus

ÖL PÅ TAPP

72

Det finns alltid Anchor Steam och Primator (mellanmörk
resp. ljus lager) på tapp. Och ibland finns det något
annat…Fråga servisen om vad som finns just i kväll.

49
49

ALKOHOLFRITT
CLAUSTHALER

En IPA med mycket färsk grape. Uppfriskande…

FOLKÖL
SUMPAN ALE – KÖKSBRYGGERIET
MAKE BEER GREAT AGAIN – FREQUENCY

69

En bitter men söt IPA med toner av tropiska frukter,
citrus & tallbarr

68

Lättdrucken pilsner

SEEEDS OF LOVE

75

En fruktig lager med tydlig beska, inslag av aprikos,
nektarin, ljust bröd & apelsinskal

En lättdrucken session IPA. Fruktig med toner av
mandarin, apelsin och grape

SEBTP

75

33cl 65 / 58cl 86

39

Ljus tysk lageröl med lätt maltig & brödig smak med liten
beska

”HAPPY HAS FIVE LETTERS SO DOES PIZZA.
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