Förrätter
Blandade oliver med manchego

65

Vitlöksbröd

65

Toast Skagen
serveras på grillat surdegsbröd med
handskalade räkor, dill, citron, rödlök
toppas med stenbitsrom

Carpaccio
på tunt skivad oxfilé, serveras med
rucolasallad, rostade pinjenötter och
olivolja, toppas med Grana Padano

120

145

Varmrätter
Baconlindad Tournedo 200gr
350
(styckad av bästa mittdelen på oxfilén)
Serveras med grillad tomat smaksatt med
timjan, rödvinssås och hemslagen bearnaise,
friterade färskpotatis
Smörstekt Röding
265
Serveras med med romsås,
färskpotatissallad med morötter tricolore,
silverlök, cocktailtomat och grillad lime.

Lamminnerfilé
295
Marinerad i vitlök och timjan.
Till detta grillad chevré med honung och
valnötscross, rödvinssås och
ugnsrostad färskpotatis
Köksmästarns – Laszlo´s panna
250
Fläsk– och oxfilé medaljonger serveras med
baconfrästa champinjoner och purjolök.
Till detta timjanrostad färskpotatis i ugn
och mustig rödvinssås

Alla priser i svenska kronor

Grillade Iberico Ribs 500gr
220
Styckdetalj av rasen ibercio som ätit ekollon
större delen av sitt liv. Detta ger köttet en intensiv,
komplex och nyanserad smak.
Serveras med en Demi glaze av
färsk ingefära, vitlök och chili.
Serveras hemslagen bearnaise och
pommes frites.
Lyxig högrevsburgare
Serveras med briochebröd,
Laszlo´s hamburgerdressing, tomat,
romansallad, silverlök, saltgurka,
cheddarost och bacon,
aiolidipp apart och pommes frites

225

Fläskfilémedaljonger
serveras med ugnsrostad färskpotatis,
rövinssås och tomatsallad

175

Toast Skagen Grande (dubbel)
serveras på grillat surdegsbröd med
handskalade räkor, dill, citron toppas
med stenbitsrom

220

Halloumi burgare
Serveras med briochebröd,
Laszlo´s hamburgerdressing, tomat,
romansallad, silverlök, saltgurka,
aiolidipp apart och pommes frites

175

Kebabtallrik på nötkött
140
Kebabkött, sallad, tomat, gurka, silverlök,
feferoni, pommes frites och kebabsås.

Vegan kebabtallrik
Vegansk kebab, sallad, tomat, gurka,
silverlök, feferoni, pommes frites och
vegan kebabsås.

Alla priser i svenska kronor

150

Sallader
Klassisk Ceasarsallad
165
Romansallad, grillad kyckling,
ceasardressing, bacon, hemmagjorda
brödkrutonger. Toppas med Grana Padano
Ceasarsallad med grillad Halloumi
Romansallad, ceasardressing,
hemmagjorda brödkrutonger.
Toppas med Grana Padano

165

Ceasarsallad med varmrökt lax
Romansallad, ceasardressing,
hemmagjorda brödkrutonger.
Toppas med Grana Padano

185

Dessert
Vaniljglass
med jordgubbar och chokladsås

95

Hallonmousse
Serveras med färska bär

75

Citronsorbet
Toppas med mousserande vin

125

1 liter färska jordgubbar
med ett flaska ITA Prosecco

445

Lyxpizzor

Räksallad med handskalade Räkor
220
Romansallad, handskalade räkor,
kokta ägg, tomat, gurka, finhackad rödlök
och dillmajonäs
Laszlos Kebabsallad
Romansallad, tomat, gurka, feferoni
silverlök och kebabdressing

150

Vegan Kebabsallad
Vegansk kebab,romansallad, tomat,
feferoni, gurka, lök och vegan kebabsås

150

Säsongens grönsallad
Köp en liten till din varmrätt

135
50

ALLA VÅRA LYXPIZZOR
beställas BIANCO utan tomatsås
LASZLO´S SKAGENPIZZA
Serveras Bianco utan tomatsås.
Goudaost, toppas med handskalade
räkor, stenbitsrom, rödlök,
dillmajonäs och färsk dill

220

LYXIG VILTPIZZA
170
Mozzarella fior di latte*, rökt renhjärta,
älgsalami, mixsallad napolitana,
pepparrotskram, Grana Padana,
toppas med olivolja
PROSCIUTTO DI PARMA
170
Mozzarella fior di latte*, lufttorkad skinka,
mixsallad napolitana, Grana Padana
och olivolja

Barnhamburgare med pommes frites
serveras med gurka, tomat och ketchup

75

Kebabtallrik nötkött
kebabkött, sallad, tomat,
pommes frites och kebabsås

75

Pannkakor med sylt och grädde

75

Alla priser i svenska kronor

LYXIG LAXPIZZA
Mozzarella fior di latte*, ka1lrökt lax,
mixsallad napolitana, dillkräm och
Grana Padano

170

NAPOLITANA
170
Mozzarella fior di latte*, marinerade
tigerräkor i vitlök, olivolja och chilisås, köttet
från blåmusslor, mixsallad napolitana
pepparrotskräm och Grana Padana
CHÉVRE PIZZA
170
Serveras Bianco utan tomatsås
Riven goudaost, getost, honung, valnötter,
semi cocktailtomat, mixsallad napolitana,
Grana Padana, toppas med olivolja

