
G r i l l      b a r&

Campero

Big BBQ-Burger
Högrevsburgare, briochebröd,

BBQ-sås, cheddarost, bacon och bifftomat. 
Serveras med pommes och aioli.

159:-

ceasarsallad
Med kyckling eller räkor

Kyckling/räkor, romansallad, tomat, 
lök och parmesan. Serveras med 

ceasardressing, bacon och krutonger.

155:-

vego

Beta Burger
Rödbetsburgare,  ciabatta, kapris emulsion, 

syrad rödlök, bifftomat och sallad. 
Serveras med pommes och aioli.

169:-

a  l a  c a r t e

Direkt från grillen 

Verano Grande
Grillad flankstek med tomat- och löksallad, 
bearnaise, ugnsbakad cocktailtomater och 
syrad lök. Serveras med potatiskaka eller 

pommes.

239:-

grisens hemlighet

Secreto iberico
Grillad Secreto från Iberico gris med persilje-

salsa, romesco, grönna sparris .
Serveras med potatiskaka eller pommes.

(Stekas Medium-Rare)

239:-

Campero sallad
med Serano skinka

Romansallad, getost, mango dressing, rödlök 
& rågbrödskrutonger

169:-



G r i l l      b a r&

ALLErGENER?
Fråga gärna vårt kundiga personal om 

alternativer till just dina behov

TREVLIGT MÅLTID

Räksmörgås
Levainbröd med handskalade räkor,  

dillmajonnäs, rödlök och ägg 

169:-

a  l a  c a r t e

Tapas tallrik
medelhavs delikatesser

Noga utvalde korvar, oliver, aioli, romesco, 
levain toast, kronärtskocka och inlagd paprika.

169:-

Skinnstekt torsk
med grönna sparris

Karamellisered smör med kapris, pinjenötter.
Serveras med örtslungad potatis 

och dill majonäs

209:-

Örtmarinerad 
kyckling

 Med confiterad svampa, ruccola,
potatis bakelse och romesco.

169:-



G r i l l      b a r&

Camperos stora 

Grillbuffé 

Grillad NÖT, FÅGEL, FISK OCh mycket mer.

 VUXEN 295:-
 UNGDOM  169:- FRÅN 12-15 ÅR 

BARN ÖVER 3 ÅR  75:-

Serveras med

Potatiskaka
Örtslungad potatis
Rostade grönsaker

Grillad fankål
Fräsch blandsallad

Tomat- och löksallad
Broccolisallad med bacon

Gurka med ägg & dill
Bearnaise sauce

Aioli
Fruktfat

Surdegs baguette med Vispat 
Smör

Till de små finns det dessutom
pommes, köttbullar m.m.

 
Glass ingår i priset



G r i l l      b a r&

Pizza al Pesto 
Tomatsås, mozzarella, basilika 
pesto, pinjenötter och oliver

119:-

Campero 
Tomatsås, mozzarella, serano 

skinka, rucola sallad 
och parmesan flakes.

139:-

margherita
Tomatsås och mozzarella.

89:-

VESUVIO
Tomatsås, mozzarella och skinka.

99:-

Mediterranea 
Tomatsås, buffel mozzarella, 
tomater och grillad paprika.

99:-

Capricciosa 
Tomatsås, mozzarella, skinka 

och färska champinjoner. 

105:-

Tonno 
Tomatsås, mozzarella, tunfisk

och rödlök.
129:-

Valtellina
Tomatsås, mozzarella, 

bresaola,  parmesan flakes och 
rucola sallad.
149:-

quattro 
formiaggio 

Tomatsås, buffel mozzarella, 
gorgonzola , taleggio, picorino 

och oliver
139:-

romana
Tomatsås, buffel mozzarella, 

romana salami och lök.
139:-

Pizza vesuvio 
Tomatsås, mozzarella och skinka

69:-

barn

Kyckling
Örtmarinerad kyckling, tomat & 

löksallad.
Serveras med pommes frites 

och bearnaise

69:-

Pannkakor
3st pannkakor med sylt 

och grädde

75:-


