PÅ LILLA RÖTT ÄR VI NOGGRANNA
MED VÅRA RÅVAROR. DET SOM VI
SERVERAR DIG SKA HÅLLA ALLA
TÄNKBARA MÅTT & VI VILL
ATT DU SKA HA EN GOD & HÄRLIG
MATUPPLEVELSE MED OSS.
2020 -

VENDELSÖVÄGEN 53, 135 51 TYRESÖ
08 – 712 12 00

Psst! Är du allergisk eller känslig mot något,
säg till oss direkt så löser vi det.

FÖRRÄTTER
CHILI CHEESE ...... 65 KR

MOZZARELLA STICKS ...... 65 KR

GAMBAS I HET PANNA ...... 99 KR
MOZZARELLA CAPRESE ...... 95KR
DELIKATESS PLATÅ ...... 185 KR

Lufttorkad parmaskinka, bresaola, soppressa
salami, ventricina salami, chévreost & mozzarella ost. Serveras med kanderade valnötter

MOULE MARINIER/THAI ...... 99/195 KR
Ångkokta blåmusslor med färska örter,
serveras med vitvinsås eller thaisås. Kan
beställas i hel eller halv portion.

PIZZA

(* så nära du kan komma)

90 kr

MARGHERITA

Tomatsås & riven ost

VESUVIO
Skinka

AL FUNGHI

Champinjoner

BOLOGNESE

Hemlagad* köttfärs (nöt)

AL TONNO
Tonfisk

95 kr

CAPRICCIOSA

Skinka, champinjoner

HAWAII

Skinka, ananas

OPERA

Skinka, tonfisk

MARINARA

Räkor, musslor

BUSSOLA

Skinka, räkor

CALZONE

Skinka (inbakad)

PARADISO

Champinjoner, räkor

CACCIATORE

Salami, kalamataoliver

BALAZONE

Bacon, gul lök, paprika

AMALFI

Tonfisk, räkor

ROSA PANTERN

Räkor, färsk vitlök, torkad persilja

NAPOLETANA

Sardeller, kalamataoliver

100 kr

VEGETARIANA

Champinjoner, gul lök, paprika,
kalamataoliver, kronärtskocka, ananas

SOLOMIA

Salami, fetaost, gul lök, kalamataoliver

MILANO

Skinka, riven gorgonzolaost

TROPICANA

Skinka, banan, ananas, curry

AMARONE

Skinka, räkor, champinjoner.

SAN CARLO

Skinka, salami, champinjoner.

FRUTTI DI MARE

Räkor, greenshellmusslor, tonfisk.

FLORENS

Champinjoner, färsk tomat, paprika,
lök, färsk vitlök

CALZONE SPECIAL

Skinka, räkor, champinjoner (inbakad)

CALZONE CAPRI

Skinka, champinjoner (inbakad)

QUATTRO STAGIONI

Skinka, champinjoner, räkor,
greenshellmusslor, kalamataoliver, kronärtskocka

ROMA

Tonfisk, champinjoner, paprika,
Jalapeño, kalamataoliver.

POMPEI

Bacon, gul lök, ägg

LA BAUME

Kyckling, gul lök, soltorkade tomater

110 kr
TEFAT

Salami, gul lök, champinjoner,
(dubbelinbakad).

DUBBEL CALZONE SPECIAL

Skinka, räkor, champinjoner,
(dubbelinbakad).

GLOBEN

Skinka (dubbelinbakad).

AFRIKANA

Tärnad kycklingfilé, jordnötter, ananas,
banan, russin, curry

UBÅT

Oxfilé, champinjoner, färsk tomat, färsk
vitlök, chilibearnaisesås (halvinbakad)

JÄRFÄLLA

Fläskfilé, champinjoner, gul lök, chili
bearnaisesås (halvinbakad)

ORTOLANA

Grillad aubergine, zucchini, färsk tomat,
champinjoner, kalamataoliver,
gul lök, paprika

KEBABPIZZA

Skuren kebab, färsk tomat, gul lök, pepperoni

INDIANA

Tärnad kycklingfilé, räkor, banan & curry

STOCKHOLM

Skivad salami, riven gorgonzolaost, färsk
vitlök (inbakad).

STAFFAN BJÖRCK

Fläskfilé, champinjoner, chilibearnaisesås

BYN

Fetaost, hemgjord köttfärs (nöt), gul lök,
färsk tomat, chiliflakes

115 kr
SUMPAN SPECIAL

Skuren kebab, isbergssallad, färsk tomat,
pepperoni, rödlök, tomatsås & vitlökssås

JESSICA SPECIAL

Oxfilé, champinjoner, banan, curry,
chilibearnaisesås

LILLA RÖTT

Oxfilé, färsk tomat, broccoli, champinjoner,
gul lök, färsk vitlök, chilibearnaisesås

BARON DE LEY

Fläskfilé, oxfilé, jalapeño, ruccolasallad

FIRAT

Oxfilé, kantareller, färsk tomat,
chilibearnaisesås

BARBRO SPECIAL

Fläskfilé, skinka, räkor, chilibearnaisesås

ATLANTA

Oxfilé, champinjoner, färsk tomat, gul lök,
paprika, chilibearnaisesås

DON INGEMAR DYGELL

Skivad salami, bacon, gul lök,
champinjoner, paprika, knäckt ägg

KEPINSKI

Skinka, räkor, champinjoner, färsk vitlök,
paprika, kalamataoliver (gratinerad)

TROLLBÄCKEN

Gyros (skivad fläsk), pommes frites, isbergssallad, färsk tomat, pepperoni, rödlök
toppas med vitlökssås

MEXICANA

“Hemlagad“ köttfärs (nöt), gul lök,
tacokrydda, tacosås, greenchili,
färsk vitlök

AZTEKA

Skinka, jalapeño, tacokrydda,
tacosås & gräddfil

ACAPULCO

Oxfilé, jalapeño, champinjoner, gul lök,
tacokrydda, chilibearnaisesås

DEN ONDE

Styckad fläskfilé, jalapeño, paprika, färsk
tomat, gul lök, tacokrydda,
chilibearnaisesås

DEN GODE

Tärnad biff, champinjoner, jalapeno,
tacokrydda, tacosås, färsk vitlök, garneras
med haloumiost

SANTA MARIA

Oxfilé, jalapeño, gul lök, champinjoner,
räkor, tacokrydda, tacosås

120 kr

Alla pizzor Innehåller Mozzarellaost

NITZSCHES

Oxfilé, rostade pinjenötter, kronärtskocka,
färsk tomat

COZZE

Marinerade stora tigerräkor, greenshellmusslor, räkor, färsk vitlök

BELLUNO

Skivad Bresaola, färsk tomat, rostade
pinjenötter, ruccola sallad

FORNO A LEGNA

Lufttorkad parmaskinka, ruccola sallad,
soltorkade tomater, havssalt & olivolja

FORNUDDEN

Skinka, färsk tomat, champinjoner, riven
gorgonzolaost

QUATTRO FORMAGGIO

Fyra sorters ost, fetaost, riven
gorgonzolaost, parmesanost, mozzarellaost

LA CHÈVRE

Chèvreost, paprika, kalamataoliver, färsk
tomat, gul lök, skivad bresaola & ruccola

MARADONA

Lufttorkad parmaskinka, färsk tomat,
champinjoner, gul lök, havssalt & olivolja

TYRESÖ

Salami Ventrecina, salami soppressa, gul
lök, jalapeño, chiliflakes & ruccolasallad

BORIS

Oxfilé, soltorkade tomater, champinjoner,
färsk vitlök

GARBANZO

Peperoni korv, champinjoner, färska tomater

MEZZA LUNA

1:a Delen skinka (inbakad).
2:a Delen lufttorkad parmaskinka, ruccolasallad, havssalt & olivolja

MOULIN ROUGE

Vitlöksmarinerade stora tigerräkor med
färsk ruccolasallad

Pizza bianco
SYSTRARNA EISENMAN, 155 kr

Fior Di Latte, chevré, pesto, parmesanost,
babyspenat, kanderade valnötter

D´ALBOLA, 155 kr

Fior Di Latte, marinerad oxfilé, paprika,
rödlök, champinjoner, chilipuré,
bearnaisesås

LÖJROM ALÁ RÖTT, 198 kr

Fior Di Latte, löjrom, créme fraiche,
rödlök, dill & citronklyfta

SALLADER
ALLA SALLADER INNEHÅLLER
ROMANSALLAD, LOLLO ROSSOSALLAD,
FRISÉSALLAD, ROSÉSALLAD,
ISBERGSALLAD, RUCCOLASALLAD,
BABYSPENAT, ÅNGKOKTA RÖDBETOR,
RIVNA MORÖTTER, MARINERADE
COCKTAILTOMATER & GURKA.

VALFRI DRESSING

Rhode Island, Vitlök, Oljevinäger,
Blue Cheese, Mango, Ceaser, Chili-aioli,
Sweet Chili

i?
energ
Extra kryddig
till skpasta
Välj
fär

126 kr

LA CIGARRA

Tonfiskbitar, kalamataoliver, sardeller,
finhackad rödlök & kronärtskocka

HARBOUR ISLAND

Ananasringar, skivad skinka, handskalade
räkor, hackade skogschampinjoner & riven
ost

PARACOMBE

Tärnad fetaost, paprika, kalamataoliver,
finhackad rödlök & klyftad citron

GAMBERETTI

Handskalade räkor, hackade
skogschampinjoner, paprika, kokt ägg,
toppas med klyftad citron

ARUBA

Skivad skinka, riven ost, majskorn &
grillad samt marinerad grönsparris

KEBAB SPEZIATO

Skuret kebabkött, finhackad rödlök,
pepperoni & riven ost

SILVERBOOM

Krispig halloumi ost, chilimarinerade
kikärtor, avokado, granatäpple, rödlök

ISLAND OF HALL

Tornerad avokado, skivad skinka,
handskalade räkor, hackade
skogschampinjoner, riven ost & klyftad
citron

LAYTON SHIP

Inlagda kräftstjärtar, paprika, kokt ägg,
klyftad citron, majskorn & grillad samt
marinerad grönsparris

PARGA

Lufttorkad parmaskinka, tärnad fetaost,
finhackad rödlök, ruccolasallad, paprika,
buffelmozzarella, soltorkade tomater &
rostade pinjenötter

VEGO TO GO

Tornerad avokado, hackade skogschampinjoner, ananasbitar, kalamataoliver, paprika,
soltorkade tomater, gul lök, grillade samt
marinerad grönsparris & majskorn

DI CAPRA

Chèvrebitar, soltorkade tomater,
ruccolasallad, finhackad rödlök,
kalamataoliver, toppas med honung & rostade
valnötter

DU POULET

Tärnad kycklingfilé, hackade
skogschampinjoner, finhackad rödlök,
paprika, majskorn & kalamataoliver

136 kr

CEASAR A´LA RÖTT

Skivad kycklingfilé, stekt bacon,
persiljedoftande krutonger, finhackad
rödlök, färska tomater & färskriven
parmesanost

GRATINERAD PASTA
LILLA RÖTTS KLASSISKA LASAGNE, 135 kr
Vår egenlagade favorit (nötkött)

DELIZIE, 135 kr

Pastastubbar fyllda med zucchini,
lufttorkad parmaskinka & mozzarellaost.
Serveras i len tomat & gräddsås

CANNELLONI, 135 kr

Pastarullar fyllda med ricotta & spenat.
Serveras i mustig provencalésås med smak av
färska örter

CANNELLONI KARL JOHAN, 135 kr

Pastarullar fyllda med ricotta, Karl
Johansvamp, torkad persilja & olivolja

TORTELLINI
145 kr
VÄSTERBOTTEN

Kantareller, ricottaost, riven parmesanost
& västerbottenost. Toppas med hemliga
kryddor

ZOLA

Skivad skinka, färskriven parmesanost samt
ricottaost i krämig gorgonzolasås

PASTA ÁLA PANNA
All pasta serveras med pasta penne
rigate samt färskriven parmesanost och
ruccolasallad

155 kr
ROMANA

Tärnade kycklingbitar med färska tomater,
färsk vitlök, finhackad rödlök & hackade
skogschampinjoner i krämig gräddsås

PEZOULES

Hackade skogschampinjoner med färska
tomater, soltorkade tomater, finhackad
rödlök, skuren zucchini i mustig gräddsås
med smak av fylligt rött vin. Toppas med
lufttorkad parmaskinka

PETIT ROUGE

Styckad ryggbiff med hackade
skogschampinjoner, finhackad rödlök,
paprika, färsk vitlök & sambal oelek.
Serveras i het krämig gräddsås

PIERRE LOTI

Fettuccine med tärnad kryddig kycklingfilé,
soltorkade tomater, finhackad rödlök,
olivolja, färsk vitlök, basilika i len
grönpestosås

JÄGAREN

Fettuccine med hackade skogschampinjoner,
finhackad rödlök, färsk vitlök, paprika,
tornerad avokado, soltorkade tomater &
sambal oelek. Serveras med mustig gräddsås
med chiliflakes

PAŞA

Färskskuret kebabkött med brutna
skogschampinjoner, finhackad rödlök,
jalapeño & chiliflakes i het kebabsås

KEFRAYA

Smulad gorgonzola, färsk vitlök, tomater,
champinjoner, paprika, vittvin, serveras i
en gorgonzolasås med lång eftersmak av ost

ÁLA SPAGHETTI
DU CHEF LISBERGER

Tärnad Kycklingbröst med handskalade räkor,
finhackad rödlök, brutna skogschampinjoner &
paprika i kryddig currysås

HELLS KITCHEN

Tärnad Kycklingbröst med finhackad rödlök,
paprika, hackade skogschampinjoner, sambal
oelek & chiliflarn i stark gräddsås med lång
eftersmak av röd chili

KLASSISK BOLOGNESE, 99 kr

Med hemgjord köttfärssås (nöt), finhackad
gul lök, örter & färsk vitlök

KLASSISK CARBONARA, 99 kr

Med fin hackad gul lök, skuren bacon i bitar
& äggula i gräddsås

PASTA Á LA LUX
165 kr

Serveras med tortiglionipasta

CON POLLO

Tärnad kycklingfilé med fetaostbitar,
paprika, kalamataoliver & finhackad rödlök

BELLINGHAM

Fettuccine med fjordlaxfilé, handskalade
räkor, skuren zucchini, färska tomater &
finhackad purjolök i ljuvlig citrussås.
Toppas med kaviar

EL DIABLO

Skuren vitlökslammkorv (mustig) med
finhackad pepperoni samt rödlök & hackade
skogschampinjoner i krämig gräddsås med
smak av färsk vitlök.

TUTTI FRUTTI

Från havets läckerheter såsom handskalade
räkor, greenshellmusslor, crabfish, paprika
& färska tomater i krämig musselsås
med smak av färsk hummer. Serveras med
fettuccine

ATHENA

Chilimarinerad gyros, halloumi ost,
kantareller, färsk vitlök, chilipuré i
mustig gräddsås

ALFONSO

Styckad fläskfilé, paprika, färsk vitlök,
persilja & cocktailtomater i mustig
gräddsås

TIGRA

Vitlöksmarinerad stora tigerräkor med
greenshellmusslor, paprika, skuren
zucchini, färsk vitlök & sambal oelek i het
gräddsås. Serveras med spaghetti

BELLA ROSA
185 kr
Styckad oxfilé, soltorkade tomater,
cocktailtomater, champinjoner i
chilidoftande tryffelsås, serveras med
ruccolasallad & riven parmesanost

GRILLAD
HAMBURGARE
Hemgjord på högrev

BIG MEAL 90G ...... 95 kr

Serveras med pommes frites
& valfri läsk

SUPER MEAL 150G ...... 105 kr
Serveras med pommes frites
& valfri läsk

JUMBO MEAL 200G ...... 115 kr
Serveras med pommes frites
& valfri läsk

BIG STAR 90G ...... 65 kr

SUPER STAR 150G ...... 75 kr
JUMBO STAR 200G ...... 85 kr

HALLOUMI BURGARE ...... 125 kr

Med chili smoke dressing, rödlök, färsk
tomat guacamole, chilipuré, på en mixad
salladsbädd. Serveras med pommes frites

CHICKEN A´LA RÖTT ...... 125 kr

Friterad kycklingburgare, curry dressing,
rödlök, färsk tomat, chilipuré, jalapeno,
på en mixad salladsbädd. Serveras med
pommes frites

PAPPAS SPECIAL 200G ...... 135 kr

Med hembakat färskt bröd, smällt ost,
isbergssallad, färska tomater, stekt bacon,
finhackad rödlök, rostad lök, räksallad,
curryketchup & chili flakes

KING KONG DE LUX (För Den Hungrige)
400g/600g

275:-/375:-

Med hembakat färskt bröd, chili-smoke
dressing, smält ost, isbergssallad,
färska tomater, finhackad rödlök, jalapeño,
chiliflakes, chiliketchup, rostad lök &
hemgjord guacamole

KEBAB

KEBAB TALLRIK ...... 99 kr

Med hemgjord tomat-/& vitlökssås. Serveras
med valfritt val av pommes frites, kokt ris
eller bulgur

KEBABRULLE ...... 99 kr

Hembakat tunnbröd med dagsskurna grönsaker
som rullas in med kebabkött, hemgjord
tomat-/& vitlökssås

KEBABMACKA ...... 105 kr

Skuret kebabkött med finhackad rödlök &
pepperoni serveras med hemgjorda såser

KEBAB MED BRÖD ...... 75 kr

GYROS

GYROSTALLRIK ...... 99 kr

Hemgjord tomatsås & vitlökssås. Serveras med
pommes frites, kokt ris eller bulgur

GYROSMACKA ...... 105 kr

skuret fläskkött med finhackad rödlök,
pepperoni serveras med hemgjorda såser &
säsongens grönsaker

GYROSRULLE ...... 99 kr

Hembakat tunnbröd med dagsskurna grönsaker
som rullas in med fläskkött, serveras med
tomat & vitlökssås

GYROS MED BRÖD ...... 75 kr

FRÅN GRILLEN
GRILLAD OXFILÉ ...... 298 kr

Grillad Oxfilé med frästa grönsaker & pommes
frites. Serveras med mustig kantarellsås

PLANKSTEK ...... 255 kr

Grillad ryggbiff med kappa, baconlindad
grönsparris med hemgjord potatismos.
Serveras med chilibearnaisesås samt
rödvinsås

SMÖRSTEKT RÖDINGFILÉ ...... 255 kr

Med krämig svamprisotto, cocktailtomater &
krämig limesås

VEGETARISK RISOTTO ...... 165 kr

Champinjoner, paprika, rödlök, sparris &
färska örter

KYCKLINGTALLRIK ...... 105 kr

Med hemgjord tomatsås & vitlökssås.
Serveras med pommes frites, kokt ris eller
bulgur

ENTRECOTE ...... 240 kr

Med friterad klyftpotatis, chilibearnaisesås,
mixad grönsallad & rödvinsmörsås

FJORDLAXFJÄRIL ...... 175 kr

Med friterad klyftpotatis, mixsallad &
klassisk dansk remouladsås

ALL STAR ...... 165 kr

Grillad kycklingfilé, mixad grönsallad,
färska tomater, hackad gurka, finhackad
rödlök, turnerad avokado, keso, klyftad
citron, majskorn & sweet chili

RYGGBIFF ...... 225 kr

Med pommes frites, mixad sallad &
chilibearnaisesås

NOISETTE ...... 165 kr

Med pommes frites, grönsallad &
tigerbearnaisesås

FISH & CHIPS ...... 135 kr

Med pommes frites & klassiks dansk
remouladsås

FALAFELTALLRIK ...... 99 kr

Med pommes frites, hemgjord tomatsås &
vitlökssås

CHICKY BITS ...... 85 kr

Med pommes frites, currysås & valfri läsk

FALAFEL ...... 75 kr

Med hembakat färskt bröd med två
sorters sås

DESSERT

Är du sugen på något sött efter maten?
Fråga oss vad som är ”dagens dessert”.

