BUBBEL FÖR 50 SEK GLASET/ EN FLASKA 300 SEK
Hemma gjorda trippelfriterade pommes välj mellan dessa dipsåser tryffelmajo, chillidip, japanskmajo 10 sek/st

Pommes "Italien style" 49 sek

Cajunstyle pommes 49 sek

Pommes A´natural 49 sek

Serveras med riven grana padano

Serveras med cajunkryddor

Serveras med salt

FÖRRÄTTER & SNACKS
Charkbricka 129 / 239 sek

Liten chevresallad 89 sek

Asiatisk råbiff

Ruccola, bakade cocktailtomater
& oliver. Serveras med en
dijonvinägrett

Soja/lime/picklad svamp/rostade
sesamfrön tomat & wasabimajo,
japanskmajo & koriander

Chips med dip

Nötter 29 sek

39 sek

99 sek

En plocktallrik med charkuterier,
ost och oliver. Serveras med
hembakat bröd.
FÖRRÄTTS PIZZOR SE NEDAN

Oliver 39 sek

PIZZA
Våra pizzor kommer i två storlekar-LITEN (förrätt)och-STOR (varmrätt)
Alla pizzor kan göras på glutenfri botten som dock kan innehålla spår av gluten.
Chark 79 / 169 sek

Chorizo 69 / 159 sek

Tomatsås, mozzarella, serrano, salami, chorizo,
rödlök, stekta champinjoner & chili-vitlök. Toppas med
riven grana padana & ruccola.

Tomatsås, Mozzarella, chorizo, rödlök, stekta
champinjoner & chili-vitlök. Toppas med friterad
grönkål & grana padano

Chévre 69 / 159 sek

Löjrom 99 / 219 sek

Tomatsås, mozzarella, rödbetor, rostade pinjenötter,
honung & ruccola. Toppas med grana padano

Tomatsås, mozzarella, löjrom, gräddfil, rödlök, dill &
citron. Toppas med västerbottenost & grana padano

Vegan / Vegetarisk 69 / 159 sek

Serrano 79 / 169 sek

Tomatsås, vår egna veganfärs, vegan ost, grönsaker &
ruccola

Tomatsås, mozzarella, serranoskinka, rostade
cocktailtomater, toppas med buffalo mozzarella,
basilikakräm & grana padano

Tryffel bianco 69 / 159 sek

Tryffelkräm, mozzarella, stekta champinjoner, vitlök &
persilja. Toppas med grana padano & västerbottenost

Kantarell Bianco 99 / 219 sek (veg)

Creme fraiche, mozzarella, kantareller, rödlök, krämig
blåmögelost & friterade salviablad. Toppas med grana
padano & västerbottenost

BARNMENY
Pizza / tomatsås, ost & skinka 75 sek
Grillad köttbit med pommes och
bearnaise 110 sek

Pasta bolognese med grana padano
75 sek
Ostburgare med pommes & ketchup
75 sek

Piggelin

20 sek

Kinderägg 20 sek

MARCO´S TRERÄTTERS MENY - 349 SEK
Till förrätt får du välja valfri pizzetta. Till varmrätt får du välja mellan flankstek, röding ( ej scampi till ) eller vegetarisk risotto.
Till efterrätt serveras en tryffel.

VARMRÄTTER
Sallad med chevre eller med skivad flankstek 199 sek

Vår egen bolognese 179 sek

Säsongens grönsaker, matvete, grönsallad, bakade
cocktailtomater & oliver. Serveras med en
dijonvinägrett

Serveras med grana padano & persilja
– Smakar mumma med ett glas ripasso
Grillad flankstek 279 eller lammytterfilé 319 sek

Scampi, vitlök, vitt vin, cocktailtomater, grana padano
& persilja
– Vinförslag; Secret de lunes, Pinot noir

Serveras med pommes, gemsallad, vitlökssmör &
rödvinsås & rostade cocktailtomater
– Prova vårt argentinska Malbec till både lammet
och flanken

Grillad röding med scampi och risotto 299 sek

Vegetarisk risotto 199 / lägg till scampi 259 sek

Ört & svamprisotto med cocktailtomater
– Prova vinet Grüner veltliner från Soellner, friskt och
mycket mineraler

Ört & svamprisotto med cocktailtomater
– Ett glas chablis passar utmärkt

Svart scampipasta 205 sek

Asiatisk råbiff med pommes 229 sek

Soja/lime/picklad svamp/rostade sesamfrön/tomat &
wasabimajo/japanskmajo/grillad gemsallad &
koriander med hemmagjorda pommes
– Testa Höganäs Apa

BURGARE
Klassisk ost & baconburgare 169 sek

Marco´s tryffelburgare 199 sek

100% nöt, majonnäs, tomat, sallad, cheddarost &
baconskivor, pommes & tryffel majo
– Testa ölen Mad Canary till burgaren, en fräsch DIPA
New England style från Brutal Brewing

100% nöt, tryffelmajonnäs, rostad lök, champinjoner,
lagrad ost, sallad & tomat, pommes & chili creme
– en APA till burgaren, Amerikansk pale ale

Grillad fiskburgare 199 sek

Dill & citronkryddad, örtmajo, 2 sorters lök, rostad och
picklad, lagrad ost, pommes med tryffel majo
– -Prova ett glas Chabli till burgaren

DESSERT
Mammas chokladkaka 69 sek

KGB

Gluten & laktosfri. Serveras med en kula vaniljglass (ej
laktosfri) och jordgubbssås

K - affe | G - rappa | B- iscotti

99 sek

Tryffel 35 sek
Espresso martini 118 sek

Fråga vad vi har för smak idag

Enkel espresso skakad med is, kahlua och vaniljvodka
Äppel paj 79 sek
Glass 29 sek per kula

Smaker; vanilj eller sea salted caramel

Med vaniljglass

HUSETS RÖDA
Pergolino rosso veronese Italien

Real Compania de vinos. Spanien

Corvina, Rondinella och Negrara, medelfyllig och
mjuk, fruktig, röda bär, hallon, jordgubbar och en viss
örtighet.
– Glas 99 Flaska 389 sek

Tempranillo 100% medelfyllig, fruktigt med inslag av
björnbär, plommon, viol och lakrits
– Glas 89 sek Flaska 349 sek

HUSETS VITA
Pergolino bianco veronese Italien

Real compania de vinos verdejo

Medelfylligt vin med pigg syra samt smak av
päron,citron,mineral och mandel
– Glas 99 sek Flaska 389 sek

Fruktigt något aromatisk smak med inslag av päron,
gröna äpplen, krusbär och citrus
– Glas 89 Flaska 349 sek

HUSETS ROSE
Delice cotes de provance / Frankrike

Uppfriskande bärig med inslag av örter. Grenache 90 % Cinsault 10 %
– Glas 89 sek Flaska 1,5 L 599 sek –

BUBBLOR
De saint-marceaux. Champagne. Frankrike.

Bubbel 50 sek glaset eller 300 sek för en flaska

Pinot noir, vitalt, livligt, solmogen frukt.
– Glas 130 sek Flaska 750 sek

Vi köper in lite olika bubbel sorter fråga vad vi har
idag !!!!!!

SE MER VINER PÅ NÄSTA SIDA.

Le contesse. Prosecco. Italien.

Torr, frisk och fruktig.
– Glas 85 sek Flaska 510 sek

ÖL & CIDER FLASKA/FAT
GÄSTFAT..... Brutal Brewing, MAD CANARY DIPA 8,0 % 40cl 99
sek. New England IPA. Amarillo för citrusen, Cascade för sin
blommiga grapeton, Comet för sin fyllighet och hint av tall,
Vete i sig för en fyllig kropp.
Gränges fat 5,0 % 40 cl

Mariestad lager 5,3 % 50 cl
Ship full of IPA 5,8 % 33 cl

Briska päron 33 cl

52 sek

Sleepy bulldog pale ale 4,8 % 33 cl
79 sek
79 sek

Sitting bulldog ipa 6,4 % 33 cl
Astrakan fläder/äpple 33 cl

69 sek

Mellerud lager 4,5 % 33 cl

Höganäs apa pale ale 5,6 % 33cl 79 sek

79 sek

89 sek
72 sek

68 sek

Daura glutenfri 5,4% 33 cl

89 sek

Sol, ljus lager 4,5% 33cl 79 sek

VITT VIN
Chablis AOC. Chardonnay. Frankrike

Heritages cotes du rhone Frankrike

Livlig och härlig fet chardonnay med mycket mineral.
Citrus och lång eftersmak.
– Glas 130 Flaska 520 sek

Fruktigt vin med smak av fat, gula päron, persika,
apelsin och honungsmelon
– Glas 130 Flaska 520 sek

Soellner toni gruner veltliner. Österrike

Gisen estate sauvignon blanc Nya Zeeland

Generöst, torrt, fruktigt, spritsig, mieraler, citron
zest,päron, grapefrukt, och vit peppar underbar balans
mellan frukt och syra En högklassig Gruner Veltiner
med typisk druvkaraktär
– Glas 119 Flaska 460 sek

Krispigt, friskt torrt vin, med inslag av citrus, lime,
jalapenopeppar och en bra fruktig och pigg syra
– Glas 130 Flaska 520 sek

RÖTT VIN
Torre del falasco. Valpolicella. Ripasso. Italien

Chateauneuf-du-pape. Rhone. Frankrike

Veneto, Corvino, Rondinella. Medelfylligt med smak
av mörk frukt, choklad, lite mandel, fat och örter.
– Glas 130 Flaska 520 sek

Grenache, mourvedre, syrah. Smakrik, komplex,
plommon, hasselnötter och röd frukt.
– Flaska 680 sek

Pure. Malbec. Argentina

The original Malbec. Rigal Frankrike.

Stor generös och fruktig med körsbär, blåbär, mogna
björnbär och plommon och en elegant lång eftersmak.
– Glas 119 Flaska 460 sek

Nyanserad robust smak, fruktig med fatkaraktär,
inslag av blåbär, örter, hallon, körsbär, plommon och
en lätt pepprig ton.
– Glas 130 Flaska 520 sek

Crozes-hermitage "Esquisse" Frankrike, Rhone, AOP, Syrah
100%

Fylligt och fruktigt, med välbalanserade, mogna
tanniner, toner av solmogna mörka bär, björnbär,
svarta oliver, mörk choklad, lavendel och timjan
– Flaska 650 sek
Amarone della valpolicella DOC . Veneto. Italien

Corvina 70%,Rondinella 25%,Cab 5% Fyllig, rik smak
av mörka bär, torr choklad, körsbär. Fina toner av fat,
friskhet och värme.
– Flaska 659 sek

Secret de Lunes. Pinot Noir. EKO. Frankrike

Mjuka tanniner, viss kryddighet och inslag av röda bär
så som jordgubb och hallon, körsbär och en fin
elegant eftersmak.
– Glas 130 Flaska 520 sek
Ghost pines zinfandel, USA 100 % Zinfandel

Generös, fyllig, frisk smak av mörka körsbär och
björnbär,. Vinet har en komplex, mjuk fruktig stil med
bra tanninstruktur som avslutas med toner av
muscavadosocker, peppar och varm kryddighet
– Glas 130 Flaska 520 sek

ALKOHOLFRITT / ÖL / BUBBLOR / VIN / LÄSK
Ship full of IPA 33 cl

47 sek

Easy rider pale ale 33cl

Loka

47 sek

29 sek

Läsk / Juice

32 sek

cola, -zero, sprite, fanta, äpple, apelsin.
Mariestad lager 33 cl

42 sek
R. Juhlin blanc de blancs. Frankrike

Mineralvatten still sparkling.

38 sek

Ett vattenkoncept där miljötänk och design står i
fokus. Vi filtrerar bort både oönskade smaker och
TRANSPORTER från ditt bordsvatten. Hoppas att det
smakar !!!!

Sparkling, chardonnay. Friska toner av lime och äpple.
– Glas 74 Flaska 390 sek
Vi har i dagsläget olika sorters rött / vitt / rose fråga
personalen vad utbudet på alkoholfria viner är

– Glas 59 Flaska 220 sek

