
Pizzor
Alla pizzor innehåller tomatsås & mozzarellaost & görs på färska råvaror

Margherita färsk basilika      99:-

Vesuvio skinka        109:-

Hawaii skinka anans       119:-

Svampen skinka färska champinjoner     125:-

Italienaren salami paprika körsbärstomat parmesanost ruccola 149:-

Prosciutto lufttorkad skinka ruccola pinjenötter    149:-

Getosten getost bacon rostade rödbetor honung ruccola  155:-

Turken kebabkött rödlök tomat isbergsallad fefferoni vitlöksås 155:-

Djävulen bacon salami rödlök vitlök tabasco paprika  160:-

Pomodoro körsbärstomat champinjoner rödlök parmesanost
      färsk basilika   145:-

Oxen oxfilé körsbärstomat champinjoner rödlök bearnasiesås 175:-

Räkan handskalade räkor champinjoner ruccola   160:-

Barnpizza alla pizzor finns att beställa i barnstorlek

Gluten alla pizzor går att få glutenfria men pizzorna bakas i samma ugn som övriga pizzor

Sallader
Veggis 
sallad rostade rödbetor körsbärstomat belugalinser champinjoner 
rostade frön parmesan & dijonvinaigrette    109:-

•med getost        129:-
•med lufttorkad skinka & pesto     129:-
•med kyckling & röd pesto     129:-
•med  handskalade räkor ägg & majonnäs   149:-

Ät här eller ta med!
0280-266 66
www.fjallbagarn.se
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