
  
 
     

  

Bra att veta 
Mat & miljö 

 
Vi fokuserar på ekologiska och lokala 
produkter/råvaror 
 
Maten lagar vi från grunden och därför 
rekommenderar vi att ni beställer en förrätt 
eller snacks medan ni väntar 
 

Matallergi 
 
Vid gluten-, laktos-, eller annan 
allergi/överkänslighet—vänligen meddela 
personalen i samband med beställningen så 
ordnar vi ett alternativ som passar dig! 
 
Är du vegan eller LCHF-kost så har vi 
alternativ för det också. 
 

Köttets stekgrad 
 
Vid beställning av kötträtter kan ni välja  
stekgrad. Välj mellan Rare, Medium rare,  
Medium och Well done. (Vi rekommenderar ej 
Well done då köttet kan bli torrt och segt) 
 

Endast kortbetalning 
och Swish 
 
På grund av säkerhet för vår personal och våra 
gäster tar vi endast  
KORTBETALNING OCH SWISH 
 

Avhämtning 
 
Allt som finns på vår meny går att beställa för 
avhämtning, Beställ i god tid,  
enklast på vår hemsida www.laszloskrog.se.  
Boka, betala med swish och bestäm  
avhämtningstid, enklare kan det inte bli. 
 

Vi hoppas du är nöjd! 
 
Vi vill att ditt besök hos oss ska vara en 
upplevelse med bra service och mat tillagad  
med kärlek.  
 
Är du nöjd med ditt besök hos oss? 
-Tala gärna om det för dina vänner 
 
Är du inte nöjd? 
-Tala om det för oss innan du går,  
 så vi får en chans att rätta till. 
 Eller ett mail till hozan@laszloskrog.se 
 

Gratis Wifi 
 
Namn: Laszlos-guest 
Lösenord: Hjulsbro 
 
 
 
 

 

 

           

           På tillfälligt besök  
      över sommaren 
Grillad utbankad fläsknoisette 200gr 

        serveras med kryddsmör, 

            hemslagen bearnaise, 

              karamelliserad lök 

            och stekt färskpotatis 

                    195 

 
         Sallader 
Samtliga sallader utom Ceasarsallad 
      serveras med grillat bröd 

 

GREKISK SALLAD                                160 

tomater, gurka, finhackad rödlök,  

paprika, fetaost, kalamataoliver och  

oreganovinegrette  

 

RÄK SALLAD                                         265 

Med HANDSKALADE RÄKOR 

romansallad, finhackad rödlök,  

gurka och dillmajonäs  

                           

HALLOUMI Ceasarsallad                     185                    

Grillad halloumi, ceasardressing, 

romansallad, tomat, gurka, lök, toppas  

med honung smaksatt med timjan 

      

KEBAB SALLAD                                     160 

Kebabkött av nöt, romansallad, tomat,  

gurka, finhackad rödlök och kebabdressing          

 

CEASAR SALLAD                                  165 

Romansallad, grillad kyckling,  

ceasardressing bacon, ljumma bröd 

-krutonger, toppas med grana padana  

     

 ALLA PRISER I SVENSKA KRONOR 

 

 

 



 

För och smårätter 

HEMBAKAT BRÖD med vitlöksolja      85 

och TZATZIKI 

 

LASZLO´S CHARKBRICKA                120 

Kökets val av våra delikatesser,                p.p. 

utmärkt val om ni är lite flera gäster 

 

SKAGENTOAST                                     145           

Klassisk skagenröra med handskalade  

räkor och finhackad rödlök på grillat  

bröd, toppas med stenbitsrom  

 

SCAMPI SPETT  (msc)                           130  

Chili och örtmarinerade serveras  

med kall dillsås              

Varmrätter 

För köttälskaren   

TOURNEDO Svensk färsk oxfilé           395                        

200 gram styckad av den finaste mittbiten  

Serveras med serranolindad sparris, 

hemslagen bearnaise och rödvinssås, 

till detta friterade färskpotatis. 

(hellre pommes frites? det ordnar vi) 

 

TOAST SKAGEN GRANDE (dubbel)    265   

serveras på grillat bröd med  

handskalade räkor, dill, citron  

toppas med stenbitsrom 

 

SMASHBURGERS                                    225 

2 burgare a´100gr på oxhögrev från Bergfalk  

serveras med bacon, tzatziki, hemgjord  

hamburgerdressing, lök, tomat, sallad,  

Rostat briochebröd och pommes frites. 

 

SMÖRSTEKT FÄRSK RÖDINGFILÉ    320 

Serveras med kokt färskpotatis kall dillsås  

och toppas med handskalade räkor 

 

SOUVLAKI KYCKLINGSPETT            220 

Serveras med Grekisk sidosallad 

tzatziki och ajvar, friterad färskpotatis 

 

    

 

 

      

  

 

DUBBLA SCAMPISPETT  (msc)         245 

Chili och örtmarinerade, Serveras med 

liten Grekisk sidosallad, kall dillsås 

och örtslungad färsk kokt potatis 

 

SMAKRIKT VEGANSPETT                245 

Serveras med sidosallad, ajvar och 

friterad färskpotatis 

   

HALLOUMI BURGARE                       195 

Serveras med  tzatziki, hemgjord  

hamburgerdressing, lök, tomat, sallad  

och pommes frites. 

 

KEBABTALLRIK PÅ NÖTKÖTT      150                       

Kebabkött, sallad, tomat, gurka, lök,  

fefferoni, pommes frites och kebabsås  

Juniormeny                
KYCKLINGSPETT                                140            

Serveras med hemslagen bearnaise  

och pommes frites, för oss upp till 15 år 

 

 

 

BARNHAMBURGARE                            85 

naturell, serveras med pommes frites, 

gurka, tomat och ketchup vid sidan 

KEBABTALLRIK                                      95 

naturell, serveras med pommes frites  

och kebabsås vid sidan 

PANNKAKOR med sylt och grädde        75 

 

Dessert 

KLASSISK CREME BRULLÉ                95 

 

TVÅ KULOR SORBET MED CAVA    

Kökets utvalda smaker i glas                    120 

fylls med cava vid bordet 

 

SOMMARDRÖM                                     95 

Laktosfri gräddglass serveras med  

färska bär och minimaränger 

 

   


