kärleksbaren

- pizza, gelato och salladsservering
serveras vid solsken och uppehållsväder från 5/6 – 31/8 2019
måndag till söndag 12:00 - 21:00

pizza

alla våra pizzor serveras med passerade tomater, grana pascoli och
mozzarella. vill du ha din pizza bianco? säg till vid beställning

prosciutto crudo 195:-

klassisk med luftorkad skinka och ruccola, toppas med lagrad italiensk
hårdost och tryffeldressing

kycklingkebab pizza 185:-

med grillad kryddig kyckling, mild vitlökssås och bakad tomat

frutti di mare 195:-

havets goda med handskalade räkor, musslor, bläckfisk
dilldipp och citron

medelhavspizzan 185:-

sydfransk kärlek toppas med tonfisk, kronärtskocka, svarta oliver,
grillad paprika och kapris

il vegano 165:-

vegansk pizza med soltorkad tomat, pistou, ifraiche och
vitlöksrostade champinjoner

barnpizza 95:sidesallad 35:-

komplettera din pizza med liten sidesallad eller syrlig kålsallad

sallader

alla våra sallader serveras med mixsallad, gurka, tomat, rödlök, och
krutonger. vill du ha din sallad glutenfri? säg till vid beställning

skärgårdsallad 185:-

med dubbelrökt regnbågslax, bakat ägg, senapsdressing och pepparrot

veggie 185:-

med friterad halloumi, avokado och kronärtskocka

gelateria / glassbar
vanilj / hasselnöt / hallonsobet / choklad 45 :såser 15:karamell / choklad / frukt

Vill ni veta exakt vad maten innehåller? Fråga oss!

Drinkar Kärleksbaren
145:-

Margarita/Frozen

tequila, limejuice, agavesirap, dagens frukt

Daiquri/Frozen

ljus rom, limejuice, sockerlag, dagens frukt

Southside

gin, limejuice, sockerlag, dagens frukt

Moscow mule

vodka, limejuice, sockerlag, ginger beer

Absolut frukt

vodka, limejuice, sockerlag, frukt

Veckans drink
Spritzdrink
Gin & Tonic

Bubbel

glas/flaska

NV Perrier-Jouët Grand Brut, Champagne, Fr
NV Cava Villa Conchi, Penedes, Sp

145/850
120/580

Vitt vin

Alkoholfritt

Easy Rider Bulldog alkoholfri 0,4%

65

Läsk coca-cola, fanta, sprite

38

Melleruds pilsner eko 0,5%
Ginger beer

2017 Brocard Chablis Saint Clair Vieilles Vignes,
Bourgogne

155/750

Fatöl

Languedoc

110/490

Wisby, 40 cl

2018 Bockholmen Chardonnay, Laurent Miquel,

2017 Huber Terassen Grüner Veltliner, Traisental At 140/560

Rött vin

2016 Bockholmen Syrah/Grenache, Laurent Miquel,

120/495

Languedoc

130/550

Piemonte, It

140/620

2017 Renato Ratti Ochetti Nebbiolo D’alba,

Snacks
Nybakat vitlöksbröd från pizzaugnen 55:Chipspåse 35:Nötburk 55:-

Flasköl, cider & premix

47

69
79

Cirrus the Cloudy, ofiltrerad ljus lager eko 5,1%

75

Daura Damm, glutenfri lager 5,4%

75

Wisby Lager, craft lager 4,7%

Languedoc

2018 Bockholmen Pinot Noir, Laurent Miquel,

Melleruds utmärkta pilsner, 40 cl

55

Heineken, ljus lager 50 cl 5%

Pistonhead flat tire, ljus lager brk 4,5%
Tail of a Whale, ale 4,8%

Island Bulldog neipa 4,5%
Hazy Bulldog apa 5,7%

Beavertown Gamma Ray, apa brk 5,4%
Beavertown Neck Oil, ipa brk 4,3%
Wisby Wit, Belgian wit 5,0%
La Cidraie cidre blond 4%
Galipette 4,5%

Premix Hooch Lemon 4%

Kaffe från johan & nyström
Kaffe

fika är ett fylligt och runt kaffe som med toner av mild kakao upplevs
särdeles balanserat
www.bockholmen.com

Önskar du att se hela vår vinlista? Fråga oss i baren!
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