
G r i l l      b a r&

Campero

Big BBQ-Burger
Högrevsburgare, potatisbröd,

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

169:-

ceasarsallad
Med kyckling eller räkor

Krispigsallad, tomat, lök, parmesan, 
bacon och krutonger. 

Serveras med ceasardressing.

155:-

vego

Beta Burger
Rödbetsburgare, sötpotatisbröd, kapris 

emulsion, syrad rödlök, tomat och sallad. 
Serveras med pommes och romesco.

179:-

a  l a  c a r t e

Direkt från grillen 

Verano Grande
Helstegt kalvytterfilé med grillad vårlök, 

ugnsbakad körsbärstomater, 
bearnaise och syrad lök. 

Serveras med potatiskaka eller pommes.
(Stekas Medium-Rare)

249:-

Sobrecostillas de la noche

BBq marinerad RIBS
Nattbakad ribs med majskolva & coleslaw.

Serveras med pommes.
Fås som nöt eller fläsk

239:-

Campero sallad
med chark

Krispigsallad, getost, mango dressing, 
avocado, rödlök & saltade nötter

169:-
Utan chark 129:-

Produkten innehåller laktos
Produkten innehåller gluten



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 

179:-

a  l a  c a r t e

Tapas tallrik
medelhavs delikatesser

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

169:-

Skinnstekt makrill
med grönna sparris

Karamellisered smör med kapris, pinjenötter.
Serveras med örtslungad potatis.

209:-

Örtmarinerad 
kyckling

 Med confiterad svampa, ruccola,
potatis bakelse och romesco.

179:-



G r i l l      b a r&

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

129:-

Campero 
Tomatsås, mozzarella, serrano 

skinka, rucola sallad 
och parmesan flakes.

149:-

margherita
Tomatsås och mozzarella.

95:-

VESUVIO
Tomatsås, mozzarella och skinka.

109:-

Mediterranea 
Tomatsås, buffel mozzarella, 
tomater och grillad paprika.

109:-

Capricciosa 
Tomatsås, mozzarella, skinka 

och färska champinjoner. 

115:-

Tonno 
Tomatsås, mozzarella, tunfisk

och rödlök.
139:-

Valtellina
Tomatsås, mozzarella, 

bresaola,  parmesan flakes och 
rucola sallad.
159:-

quattro 
formiaggio 

Tomatsås, buffel mozzarella, 
gorgonzola , taleggio, picorino 

och oliver
149:-

romana
Tomatsås, buffel mozzarella, 

romana salami och lök.
149:-

Det är möjligt att 
beställa från pizza 

menyn som 
takeaway

Du beställar din mat 
i baren eller via appen

Takeaway

Finns att ladda ner
i app store & Google play

Alla pizzor innehåller laktos
Alla pizzor innehåller gluten
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M E N Y  l u n c h

Lunch serveras 12:00 – 15:00

Campero

Big BBQ-Burger
Högrevsburgare, potatisbröd,

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

119:-

vego

Beta Burger
Rödbetsburgare, sötpotatisbröd, kapris 

emulsion, syrad rödlök, tomat och sallad. 
Serveras med pommes och auberginekräm.

119:-

lyxig 

chark macka 
Noga utvalda charkuterier serveras på levain-
bröd med pesto, cocktailkapris, färsk mozza-

rella & krispig sallad.

99:-
Steak 

Sandwich  
Skivad kalvytterfilé, ciabattabröd, 

karameliserad lök, senaps emulsion, 
tomat & sallad.

109:-

Campero sallad
med chaRK

Krispigsallad, getost,
 mango dressing, avokado, 

rödlök & saltade nötter

129:-

Räk-
smörgås

Levainbröd med hand-
skalade räkor, dillmajonnäs, 

rödlök och ägg 

159:-

ceasarsallad
med kyckling eller räkor

Kyckling/räkor, romansallad, 
tomat, lök, bacon och parmesan. 

Serveras med ceasar-
dressing och krutonger.

129:-

Grillad 

 Makrill 
Karamellisered smör med kapris, pinjenötter, 

tomat & löksallad.
Serveras med örtslungad potatis.

109:-

Pommes 
Krispiga pommes med egeng jord aioli

30:- / 50:-

Produkten innehåller laktos
Produkten innehåller gluten




