Strandhaket
By Råbocka
Förrätt / ”Något litet att äta”

Marinerade oliver – 80 kr
Oliver, fetaost, salta kex, egengjord marinad.

Vitlöksbröd med tzatziki – 55 kr
Baguette, vitlökssmör, med hemmagjord tzatzikisås.

Friterad kyckling – 80 kr
Friterade kycklingvingar med barbecuesås och sallad

Nacho Tallrik med ost – 80 kr
Nachos, ost, krossad tomat, jalapeno

Chips – 25 kr
Bjärechips – Varsamt Saltade, Salt & Vinäger eller Lök & Gräddfil

Nötter – 30 kr
Salta Jordnötter, Chillinötter

Kallrätt:

Toast skagen – 125 kr
Toast bröd, Råbockas egna skagenröra med räkor, rom, rödlök, dill, citron

Caesar sallad – 115 kr
Kyckling, bacon, romansallad, plommontomat, parmesan, krutonger, Ceasar sås

Grekisk sallad – 95 kr
Feta ost, oliver, mixad sallad, plommontomat, paprika, gurka, olivolja, oregano

Laxsallad – 120 kr
Laxröra, mixad sallad, plommontomat, gurka, röd paprika, citron, romsås

Caesarwrap – 95 kr
Kyckling, romansallad, lök, ost, ceasar sås

Laxwrap – 105 kr
Laxröra, mixsallad, ost

Om ni har allergier ber vi er vänligen påtala detta innan beställning görs. Tack!

Varmrätt:

Kycklingspett med rostad potatis tzatziki och sallad – 140kr
Kyckling, zuchini, svamp, lök, mixsallad, plommontomat, gurka,

”Körv” med pommes – 70kr
Lyxig Chorizokorv, pommes frites

Fish and chips – 130kr
Torsk, pommes frites, remouladsås, citron

Burgare:

Hemmagjord nötburgare – 179kr
Nötburgare, brioche bröd, sallad, tomat, picklad gurka, rostad lök,
cheddar, tryffelmajo, pommes/sötpotatis

Mozzarela burgare – 159kr
Friterad mozzarella, brioche bröd, sallad, tomat, sås, gurka, pommes/sötpotatis

Vegoburgare – 169kr
Vego burger, brioche, sallad, tomat, vegan mayo/bbq sauce, pommes/sötpotais
Pizza:

Margarita – 105kr
(barnstorlek 89kr)
Mozzarella, ost, tomatsås, färsk tomat, oregano

Råbocka Special – 145kr
Västerbottensost, tomatsås, räkor, rödlök, dill

Serrano – 130kr
Serrano, tomatsås, ost, ruccola, Parmegiano

Funghi – 115kr
(barnstorlek 95kr)
Ost, tomatsås, svamp, oregano

Vesuvio – 115kr
(barnstorlek 95kr)
Ost, tomatsås, skinka, oregano

Capricciosa – 125kr
(barnstorlek 105kr)
Ost, tomatsås, svamp, skinka, oregano

Peperoni – 120kr
(barnstorlek 95kr)
Ost, tomatsås, peperoni

Ceasar – 125kr
Ost, kyckling, bacon, ceasardressing, sallad, Parmegiano
Om ni har allergier ber vi er vänligen påtala detta innan beställning görs. Tack!

Barnmeny

Korv med pommes – 39kr
Fish and Chips – 95kr
Barnburgare – 115kr
Efterrätt:

Sorbet – 29kr
Välj mellan Citron/lime, Hallon eller Mango

Friterad glass – 79kr
Panerad vaniljglass, karamellsås, sprutgrädde

Kladdkaka – 65kr
Kladdkaka serveras med en kula vaniljglass, vispad grädde och kolasås

Om ni har allergier ber vi er vänligen påtala detta innan beställning görs. Tack!

