
Charkplatta
ostar, charkuterier från Gudmundsgården

Varma snacks

Svensk tomatsallad
variation på säsongsmogna svenska 
tomater, bu�elmozzarella, krutonger på 
surdegsbröd från Peters konditori, basilika

Hitta våra öppettider på vår hemsida:
www.hansagard-camping.se/
attata/hansas-bodega
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ÖPPETTIDER:

Ashes to ashes
svensk kyckling, fetaost, karamelliserad lök, 
rosmarinsgremolata, friterade rotfrukter

Teenage dream
kebab, Mohameds kebabsås
– med pommes
– toppad med sallad

Salami
try�elsalami, bu�elmozzarella, 
semitorkade tomater, gräslök

Lyckliga grisen
pulled bog från Gudmundsgården,
picklad rödlök, aioli, ruccula

Must have meat
honungsglacerat sid�äsk från Gudmunds-
gården, färsk spenat, rödlök, creme fraiche,
parmesanost

Löjromspizza
löjrom, picklad rödlök, smetana, dill, citron
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HANSAS BODEGA SAMARBETAR MED
FAMILJEN MERHI SOM HAR ÖVER 15 ÅRS

ERFARENHET AV PIZZABAKNING

VI ÄLSKAR HALLAND

BORDSBOKNING OCH BESTÄLLNING
TEL 0346-169 40

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
FÖLJ OSS PÅ INSTA:

HANSAS BODEGA

I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN HANDLAR VI
VÅRA RÅVAROR AV LOKALA PRODUCENTER 
SÅ SOM GUDMUNDSGÅRDEN, SKREA OST,

PETERS KONDITORI M.FL

A LA CARTE:
Hamburgare
burgare på �ank och högrev, picklad 
rödlök, cheddarost, dressing och sid�äsk 
från Gudmundsgården. Serveras med 
briochebröd och pommes

Fish and chips
krispig panerad �sk med välfriterade 
pommes och hemgjord dansk remouladsås

Ceasarsallad
- med svensk kyckling
- med räkor
romansallad, hemgjord ceasardressing, 
tomater, krutonger på surdeg, rödlök och 
parmesanost

PIZZA:
Capricciosa
svensk skinka, färska champinjoner, ost

Hawaii
svensk skinka, ananas, ost

Westcoast’s �nest
kräftstjärtar, handskalade räkor, 
aioli, gräslök, lime
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DESSERT:

EXTRA SUGEN:SMÅRÄTTER:
Helt vanlig kebabtallrik
smakrik kebab med krispiga pommes, 
Mohameds kebabsås, sallad och 
svenska tomater

Kebabrulle
kebab, grönsaker och Mohameds kebab-
sås inrullat i ett nybakt bröd. 
Inte konstigare än så men gott ändå!

Brownie
chokladglacyr, färska bär

FÖR UNGARNA:
Barnpizza

Hamburgare
med pommes såklart

Fish and chips

(upp till 12 år)

VEGETARISKT:
Krille B
rödbetor, getost, rostade valnötter,
honung, ruccola
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MENY

 .....................................59:-Pannkakor
med sylt och grädde

OXEN
ox�le, färska champinjoner, bearnaisesås
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........................69:-Chicken nuggets
med pommes och currysås


