BABORDS SURDEGSPIZZA
Våra napolitanska surdegspizzor är lite sotiga och har färska toppings. Pizzorna tillberedes
med vår smakrika plommontomatsås eller färskost & créme fraiche samt tillbehören
champinjoner, paprika, tomater, soltorkade tomter, svarta oliver och vår färska
mozzarella/västerbottenost blandning samt pizzakryddor. Pizzorna förgräddas innan
tomatsåsen läggs på för att få en härlig seg botten med fräsig bubblig kant och toppas efter
gräddning med rucola & körsbärstomater. Ge information vid beställning om du inte vill
ha några av dessa givna ingredienser. Pizzorna serveras tillsammans med en syrlig
pizzasallad. Fråga oss om allergener. Buon appetito!
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BROR JAKOBS RÖKTA SKINKA
1. Rökt skinka 160,2. Rökt skinka, ananas 162,3. Rökt skinka, ananas, majskorn, banan, curry 165,4. Calzone (inbakad); rökt skinka 163,-

HANDSKALADE FÄRSKA RÄKOR

5. Handskalade stora räkor 179,6. Rökt skinka & handskalade stora räkor 179,7. Rökta skinka & handskalade räkor med ananas, banan, curry 179,-

BRUSCIUTTO DI PHARMA

8. Parmaskinka & chévre, balsamvinäger 179,9. Parmaskinka & fetaost, balsamvinäger 179,-

SALAMI, CHORIZO, HÖGREV & TRYFFEL
10. Tryffelsalami & fetaost 179,11. Kryddig salami, högrevsköttfars, peperoni & fetaost 169,12. Mexikansk högrevsköttfars, majs, isbergssalad, chilichips, rödlök, créme fraiche 179,-

HÄNGMÖRAD MARMORERAD PUTSAD OXFILÈ, YPPERSTA KLASS

13. Hängmörad marinerad oxfilé & chévre, bearnaisesås 189,14. Hängmörad oxfilé & gorgonzola 189,15. Hamnklubbens special; oxfilé & kryddigsalami, parmesan, bearnaisesås 189,-

VEGETARISK

16. Margherita; mozzarella, champinjoner, paprika, soltorkade tomter, oliver 140,17. Margherita endast med tomatsås & mozzarella (ej topping) (barn) 140,-

PIZZA BIANCA – VIT PIZZA
Färskost, créme fraiche, vitlök, medelhavskryddor, flingsalt.

18. Bianca basic; mozzarella, champinjoner, paprika, soltorkade tomter, oliver 140,19. Babord special*; stenbitsrom & handskalade räkor créme fraiche, rödlök, dill 189,20. Parma & fetaost 179,21. Parma & parmesan 189,22. Parma & gorgonzola 189,23. Parma, chévre, rödbetor, valnötter, balsamico 189,24. Tryffelpizza med champinjoner, rödlök, parmesan, valnötter 189,-

EFTERRÄTTSPIZZA

25. Nutella & banan, jordgubbe, saltade jordnötter & vaniljglass 119,BABORDS HÄMTPIZZA 0175-330-30 växel (SAMMA MENY & PRIS)
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