
 

 

 

MENY 
S O M M A R  2 0 1 8  

1 kula 20:- 
2 kulor 30:- 
3 kulor 35:- 

 

Gräddglass  
Saltlakrits, Kaffe, Vroom (ferraribil). Polka, 

Cheesecake, Vanilj/bourbon, Fudge, 
Fizzy dizzy, Kola/havssalt, Smultron, 

Trippelchoklad 
 

Sorbet 
Hallon, Lime, Mango, Passion 

 
Strössel 5:- 

Daim, Hallon, Chokladkrokant, Polka,  
Tutti Frutti, Lakrits 

 
Topping 5:- 

Kolasås, Hallonsås, Noisette 
 

Till vår pizza använder vi surdeg,  
en tomatsås gjord på  

marzanotomater, riven mozzarella,  
buffelmozzarella och färsk basilika 

 
Ditt val blir att välja vad och vilka  

ingredienser du vill ha på just din pizza. 
Priset är alltid detsamma, oavsett antal  

ingredienser, 90:- 
 

Obs! Vi har på grund av utrymmesskäl  
endast 20 pizzor varje dag.   

 
-serrano 

-kallrökt snickarskinka 
-salami 

-vår egen pesto 
-stekt lök 
-ädelost 

-halstrad tonfisk 
-handskalade räkor 

-semitorkade tomater 
-färska champinjoner 

-chèvre 
-ruccola 

-chiliflakes 

P I Z Z A  

G L A S S / S O R B E T  



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostbricka   65:- 
Tre sorters ost, tunnbröd och kvällens marmelad 
 

Charkbricka   75:- 
Kvällens charkuterier. Serveras med bröd och aioli 
 

Mixbricka  145:- 
En mix av chark, ost, oliver, bröd och frukt. Serveras 
med marmelad och aioli.  
 

Grön bricka  48:- 
Sparriscrudité, semitorkade tomater, bröd & hummus 
 

Gyllene gazpacho  38:- 
av gul cocktailtomat, honungsmelon, paprika och lime 
 

Liten chevrésallad  42:- 
med glacerade betor, pinjenötter, fikonreduktion  och 
honungsdressing  
 

Friterad potatis 42:- 
 

Gratinerad havskräfta  86:- 
med smak av chili, ramslök, citron och persilja.  
 

Sotad tonfisk 69:- 
med sjögräsnudlar, sesamfrön, chili, pepparrotskräm, 
basilika- & limeolja samt soja- & ingefärareduktion 
 

Grillad surdegsbaguette  55:- 
med rökt skinka, ost, ruccola, fetaost & chili  
 

Parkens pintxos   48:- 
 

-Rågbröd med räkor, löjrom, rödlök & crème fraiche.   
    

-Rågbröd med skagenröra, löjrom & dill 
 

-Rågbröd med salami, brie, fikonmarmelad.  
 

-Rågbröd med rostbiff, inlagd gurka & ramouladsås 
 

-Rågbröd med potatis, matjessill, rödlök & majonnäs 
 

-Rågbröd med varmrökt lax & pepparrotskräm  
 

-Rågbröd med skinkröra, gurka och gräslök  
 

-Rågbröd med bresola, fikon och gorgonzola 
 

-Rågbröd med rökt struts, chevre och fikonreduktion 
 

-Rägbröd med fetaost, rödlök & semitorkad tomat 
 

-Rågbröd med chevre, pinjenötter & fikonreduktion 
 

-Rågbröd med mozzarella, semitorkad tomat & pesto 
 

T A P A S  

D E S S E R T / G L A S S  
Marängswiss 65:- 

med vispad grädde, banan, maräng,  
chokladsås &  chokladkrokant 

 

Limemarinerade jordgubbar 55:- 
med vaniljglass 

 

Glass/sorbet Se baksida 
 

V A R M R Ä T T E R  
Pocherad hälleflundra 245:- 

med färskpotatissallad, proseccosås, sparris, citron 
 

Pasta pesto med halloumi 155:- 
färsk tagliatelle med Parkens pesto, confiterad  
tomat, ruccola, parmesan och grillad halloumi 

 

Krämig pasta 155:- 
färsk pasta med soltorkad tomat, chili, vitlök, 

grädde, handskalade räkor och parmesan 
 

Entrecote  
med timjanssky, örtsmör, confiterade tomater, lök, 

morot & färskpotatissallad.   
Svensk entrecote 265:-   

WAGYUentrecote 395:-   
 

Pannkaka 49:- 
Serveras med vaniljglass och hallonsylt 

 

Pasta bolognese 65:- 
Färsk pasta med bolognese och parmesan 

B A R N M E N Y  

i samtliga våra sallader finns tomat, gurka, morot, 
salladslök, sockerärtor, ärtskott och paprika. 

 

Räksallad 120:- 
med lime- & avokadoröra, kokt ägg och aioli 

 

Kycklingsallad 120:- 
med kycklingfilé, fetaost, äpple  

 

Chevrésallad 120:- 
med glacerade betor, pinjenötter, äpple, 

 fikonreduktion och honungsdressing  
 

Asiatisk sallad 120:- 
med glasnudlar, limedressing, chili och räkor 

 

S A L L A D E R  


