
ÖVRIGA RÄTTER
PASTA CARBONARA  145:-
Bacon, ost, grädde och svartpeppar

PASTA BOLOGNESE  135:-
Köttfärssås

HÖGREVSBURGARE/TALLRIK 125:-
150 g hamburgare, coleslaw, sallad strips

HÖGREV/CHEESEBURGER/TALLRIK 135:-
150 g hamburgare, coleslaw, sallad, ost, strips

VEGANSK HAMBURGER/TALLRIK 135:- 
Greenburger

HALLOUMIIBURGER TALLRIK 145:-
Med sötpotatispommes och vitlöksaioli

BISTROKYCKLINGBURGARE 145:-
Med sötpotatispommes och vitlöksaioli

KEBABTALLRIK   115:-
Serveras med strips. Mild- eller vitlökssås

KÖTTBULLAR  135:-
Serveras med mos och lingonsylt

HALLOUMIISALLAD  155:-
CAESARSALLAD  155:-
DAGENS SOPPA GULASCH 115:-

ALÁ CARTE
OXFILÉ  245:-
Serveras med husets bearnaisesås, stekta grönsaker och pommes frites

KRYDDSTARK OXFILÉ  245:-
Serveras med husets pepparsås, stekta grönsaker och klyftpotatis

PLANKSTEK  245:-
Serveras med oxfilé, gratinerad potatismos, champinjoner, 
smällt ost, baconrullad sparris och bearnaisesås

ÄLGFÄRSBIFF  185:-
Serveras med husets kantarellsås, rårörda lingon och klyftpotatis

KYCKLINGSPETT  185:-
Serveras på nybakat bröd, färska grönsaker och husets krämiga 
sås av smak av bacon och purjolök.

FJÄLLRÖDINGFILÉ  245:-
Serveras med hemmagjord potatismos, stekta grönsaker, 
citron och husets gräslökssås.

LAXFILÉ  185:-
Serveras på en bädd av sallad med hemmagjord potatismos 
och räkröra.

PLANKSTEK  245:-
Serveras med fjällrödingfilé, gratinerad potatismos, 
champinjoner, smält ost, sparris, citron och husets gräslökssås

PIZZA
VESUVIO  120:-
Tomatsås, ost, skinka 

CAPPRICCIOSA  125:-
Tomatsås, ost skinka, champinjoner 

HAWAII  125:-
Tomatsås, ost, skinka, ananas

LA BOSOLLA 125:-
Tomatsås, ost, skinka, räkor

QUATTRO STAGIONI   130:-
Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, räkor, kronärtskocka

CALZONE 125:-
Tomatsås, ost, skinka (inbakad)

ITALIANO 135:-
Tomatsås, ost, mozzarella, pepperonikorv

KEBAB PIZZA    155:-
Tomatsås, lök, ost, färska tomater, fefferoni, kebabkött, mild sås

VEGETALE   130:-
Tomatsås, ost, champinjoner, oliver, kronärtskocka, 
färska tomater, ruccola

BOTAN SPECIAL   155:-
Tomatsås, ost, oxfilé, röd lök, färska tomater, vitlök, bearnaisesås

CEASARPIZZA 155:-
Tomatsås, ost, kyckling, bacon, parmesan, ruccola, ceasardressing

GRÖVELSJÖN    155:-
Tomatsås, ost, rödingfilé, röd lök, färska tomater, ruccola

JASMINE  145:- 
Tomatsås, ost, oxfilé, bearnaisesås, mozzarella

CEASAR WHITE PIZZA 155:-
Creme fraiche, ost, kyckling, bacon, parmesan, ruccola, 
ceasardressing

STÄDJAN WHITE PIZZA 155:-
Creme fraiche, ost, pepperonikorv, mozzarella, färsk vitlök 
och parmaskinka

IDRE FJÄLL 155:-
Tomatsås, ost, parmaskinka, körsbärstomater, pinjenötter, 
ruccola, parmesan


