KEBAB & GYROS

LITE OM OSS

Välj mellan pommes eller klyftpotatis (gäller ej rulle).
(Sötpotatis +10:-). Såser: mild, vitlök, stark, tzatziki.

Genom våra råvaror tar vi er på en tur genom Italien.
Våra pizzor görs på det högklassiga Caputo-00 mjölet
från tillverkaren Caputo i Neapel. Tomatsåsen görs på
Muttis finkrossade tomater, som kommer från
Parma regionen.
Det är en unik produkt eftersom den är en blandning av
finkrossade tomater och äkta tomatjuice, som vi kryddar
själv.
Vår pizzaost är speciellt anpassad för pizzamarknaden
med en balanserad salthalt och mild smak, som inte tar
över smakerna från andra råvaror.
Provinsen Parma i Italien är producent till många av våra
råvaror, bl a till vår äkta parmaskinka. Vår parmaskinka
innehåller inga tillsatser förutom Sicilianskt havssalt.
Parmaskinka lufttorkas och lagras i minst ett år, i hårt
styrd temperatur och luftfuktighet.
Parmaskinkan är stämplad med en femuddig hertigkrona
och försedd med datumsigill där varje steg i processen
kan spåras, från slakt till inspektion.

KEBABRULLE 

nötkött, isbergssallad, tomat, gurka, lök, feferoni & valfri sås 

95:-

kyckling, isbergssallad, tomat, gurka, lök, feferoni & valfri sås 

95:-

fläskkött, isbergssallad, tomat, gurka, lök, feferoni & valfri sås 

95:-

KYCKLINGRULLE 
GYROSRULLE 

KEBABTALLRIK 

nötkött, isbergssallad, tomat, gurka, lök, feferoni & valfri sås 

105:-

fläskkött, isbergssallad, tomat, gurka, lök, feferoni & valfri sås

105:-

kyckling, isbergsallad, tomat, gurka, lök, feferoni & valfri sås 

105:-

GYROSTALLRIK

KYCKLINGTALLRIK 

SALLADER
Alla våra sallader serveras med hembakat bröd.

INSALATA CON PARMA Klassisk italiensk sallad med
parmaskinka, cocktail mozzarella, körsbärstomater,
färsk basilika, olivolja & crema di balsamico 

140:-

CAESAR SALLAD kycklingfile, romansallad, krutonger,
stekt bacon, parmesan & caesar dressing 125:GREKISK SALLAD romansallad, fetaost,
kalamata oliver,tomat, gurka, rödlök & tzatzikisås 
110:KEBAB SALLAD grillad nötkött, isbergssallad, tomat,
gurka, lök, feferoni & valfri sås 
100:GYROS SALLAD grillad fläskkött, sallad, tomat,
gurka, lök, feferoni & valfri sås 
100:-

SMÅTT & GOTT
VITLÖKSBRÖD nybakat bröd med mozzarellaost & färsk vitlök 55:BUFFALOWINGS 7 st friterade kycklingvingar.
Serveras med morotsstavar chili & ädelostsås 
75:LILLA SNACKSTALLRIKEN 2 st buffalovingar,
2 st chili cheese, 2 st lökringar, 2 st mozzarellasticks,
morotsstavar, chili & ädelostsås 

STORA SNACKSTALLRIKEN 4 st buffalovingar,
4 st chili cheese, 4 st lökringar, 4 st mozzarellasticks,
morotsstavar, chili & ädelostsås 

OST NACHOS med guacamole och tacosalsa

80:140:50:-

FÖR DE SMÅ
HAMBURGARE, 100GR pommes, sallad, tomat, gurka &
hamburgerdressing 
70:PASTA BOLOGNESE tagliatelle med köttfärssås 
65:VALFRI PIZZA I BARNSTORLEK 10kr mindre än
ordinariepris

Kvalitén på våra råvaror i kombination med över
25 års erfarenhet i branschen ger er en unik och
smakrik upplevelse.
Vi har fullständiga rättigheter.
Nu lämnar vi Italien för att återvända till underbara
Ljunghusen.
Historian om Kanalkiosken är välkänd.
I många år har lokalbor och turister cyklat till
Kanalkiosken för att äta glass. Vi har stött på både unga
och äldre människor vars barndom innehåller lyckliga
minnen förknippade med Kanalkiosken. Vi har därför
valt att fortsätta bidra till fina minnen och byggt en ny
glassbar, med en underbar trädgårdsmiljö och en massa
av GB-glass läckerheter.
Vi har något för alla, en fika i en avslappnande
trädgårdsmiljö, överraskningar för de allra minsta eller en
mysig fristad för de nyförälskade.
Vi ser fram emot att fortsätta skapa minnen
tillsammans
med er.
Kanalkioskens Glassbar
och
Restaurang & Pizzeria Ljunghusen.

fd. Kanalkiosken

040-45 02 21
AVHÄMTNINGSMENY
ALLERGISK? FRÅGA PERSONALEN!

ÖPPET JUN-AUG
Mån-Tors 
11.00-22.00
Fre 
11.00-23.00
Lör 
12.00-23.00
Sön12.00-22.00

ÖPPET SEP-MAJ
Mån-Tors 
15.00-21.00
Fre 
15.00-22.00
Lör 
13.00-22.00
Sön13.00-21.00

JULI ÖPPET ALLA DAGAR 11.00-23.00

WWW.RESTAURANGLJUNGHUSEN.SE
WWW.PIZZERIALJUNGHUSEN.SE

PIZZA

GOURMET PIZZA

Alla pizzor innehåller tomatsås och ost.
Veganost +10:Glutenfria pizzor (ej bakad i glutenfri miljö) +20:Panpizza +20:Extra tillbehör från +10:Komponera gärna din egen pizza.


NORMAL FAMILJE

01. MARGARITA tomat, ost 		
	
70:02. AL FUNGHI champinjoner		
 80:03. VESUVIO skinka
80:04. CALZONE skinka (inbakad) 
80:05. CAPANOSA köttfärssås 
80:06. BOLOGNESE köttfärssås (inbakad)
80:07. PESCATORE tonfisk 
80:08. CAPRICCIOSA skinka, champinjoner
85:09. MARINA champinjoner, räkor
85:10. MARINARA räkor, musslor
85:11. HAWAII skinka, ananas
85:12. VENEZIA skinka, räkor 
85:13. STEK bacon, ägg, lök 
85:14. MEXICANA skinka, salami, paprika 
85:15. BONITA skinka, ananas, räkor
95:16. TROPICANA skinka, banan, ananas, curry  95:17. MUSKETÖR champinjoner, stark korv, lök 
95:18. RIMINI tonfisk, räkor, oliver, kapris 
95:19. AL CAPONE skinka, bacon, stark korv, lök 100:20. BOMBA skinka, champinjoner, stark korv, färsk
tomat, lök 
100:21. VEGETARISK champinjoner, kalamata oliver,
paprika, soltorkade tomater, kronärtskocka, lök 100:22. FALSTERBO tonfisk, räkor, rökt lax, crabsticks 100:23. BELLA NOTTE champinjoner, köttfärssås,
bacon, jalapeno 
100:24. MAMMA MIA skinka, champinjoner, räkor,
musslor
105:25. TACO bacon, salami, stark korv, tacosås,
jalapeno
105:26. PUEBLA skinka, salami, stark korv, tacosås, lök 105:27. KYCKLING champinjoner, kycklingkött, ananas,
curry
105:28. KEBAB nötkött, isbergssallad, tomat, gurka, lök,
dressing, feferoni
105:29. GYROS fläskkött, isbergssallad, tomat, gurka, lök,
dressing, feferoni 
105:30. CAPRI bacon, stark korv, lök, champinjoner, ägg 105:31. MARE SPECIAL kebabkött, stark korv, lök,
choronsås 
105:-

160:180:180:180:180:180:180:190:190:190:190:190:190:190:210:210:210:210:220:220:220:220:220:-

230:230:230:230:230:230:230:230:-

32. TINA oxfilé, ädelost, bearnaisesås 
33. BARBONE oxfilé, ädelost, champinjoner,
bearnaisesås
34. MILANO oxfilé, champinjoner, färska
tomater, vitlök, grön sparris
35. BARBEQUE oxfilé, bacon, champinjoner,
barbequesås 
36. ACAPULCO oxfilé, champinjoner,
tacosås, jalapeno 
37. FYRA OST mozzarella, gorgonzola,
cheddarost, parmesanost 
38. GRANDIOZA mozzarella, champinjoner,
soltorkade tomater, kronärtskocka
39. LA BELLA mozzarella, champinjoner,
färska tomater, oliver, ruccola 
40. PINOCHIO mozzarella, paprika, oliver,
kapris, pesto 
41. SKANÖR mozzarella, cheddarost,
färska tomater, lök, ruccola 
42. PARMAPIZZA mozzarella, parmaskinka,

PASTA
120:- 260:-

BOLOGNESE 

120:- 260:-

CARBONARA110:-

120:- 260:120:- 260:120:- 260:110:- 240:-

52. NUTELLAPIZZA - NYHET!

nutellagräddad pizza med jordgubbar,
banan och nötkross
(rekommenderas till två personer)

Tagliatelle med krämig carbonarasås. Serveras med
äggula och parmesan 

PASTA ALFREDO 

120:-

PASTA GIOVANNI 

135:-

Tagliatelle i sås av vitlök, grädde och parmesan.
Serveras med kyckling och broccoli
Tagliatelle med krämig sås gjord på pesto, soltorkade
tomater, grön sparris & parmesan

105:- 230:105:- 230:105:- 230:105:- 230:-

champinjoner, färska tomater
120:- 260:43. NAPOLI mozzarella, parmaskinka, champinjoner,
ädelost, grön sparris
120:- 260:44. ROMA mozzarella, parmaskinka, soltorkade
tomater, ruccola 
120:- 260:45. PALERMO mozzarella, parmaskinka,
champinjoner, oliver, paprika
120:- 260:46. VERONA mozzarella, parmaskinka, pesto,
ruccola 					
120:- 260:47. TOSCANA mozzarella, parmaskinka, soltorkade
tomater, oliver 
120:- 260:48. BIANCO mozzarella, parmaskinka, ädelost,
oliver, ruccola 
120:- 260:49. LJUNGHUSEN mozzarella, parmaskinka, 			
kronärtskocka, ruccola, parmesanost
120:- 260:50. SORENTO mozzarella, parmaskinka,
körsbärstomater, brieost, ruccola
130:- 280:51. POMPEIJ mozzarella, parmaskinka,
cocktailmozzarella, crema di balsamico,
ruccola 

Tagliatelle med köttfärssås och parmesan

135:- 290:-

125:-

100:-

FISK
SPÄTTA DRAGÖR 

Panerad spättfilé med räkor, stora potatisklyftor &
remouladesås

BURGARE

175:-

(grillade på vattengrill)

Våra högkvalitativa hamburgare är gjorda
av certifierat ianguskött. De är på ca 200 gr.
Serveras med pretzelbröd, sallad, valfri potatis. Välj mellan
pommes, stora potatisklyftor eller sötpotatis.
(Vid val av sötpotatis + 10 kr)

ITALIA mozzarella, parma, pesto 
BARBADOS cheddarost, mangosås 
AMERICANA

150:135:-

bacon, lökringar, amerikansk hamburgerdressing 

140:GREKISK tzatziki, fetaost
135:KYCKLINGFILÉ cheddarost, mangosås 135:-

KÖTTRÄTTER

(grillade på vattengrill)

GRILLAD RYGGBIFF ca 220 gr Serveras med stekta
grönsaker, stora potatisklyftor och bearnaisesås
eller pepparsås

SCHNITZEL LJUNGHUSEN ca 220 gr Egen panerad

200:-

fläskschnitzel. Serveras med stekta grönsaker, stora potatisklyftor
och bearnaisesås eller pepparsås
165:-

KYCKLINGSPETT 3 st Serveras med pommes, chili cheese,
lökringar & tzatziki 
140:GRILLAD KYCKLINGFILÉ Med cheddarost, stekta
grönsaker och mangosås 
155:-

