90:-

Du kan även välja om du önskar din sallad i pitabröd eller salladsrulle i tunnröd.
Tärnad ost, isbergsallad, tomater, gurka, ananas, majs, bröd eller vitlöksbröd, dressing ingår till alla sallader.
Välj mellan sallads bröd, vitlöksbröd, tunnbröd

HAMBURGERMENY INKL. 33CL DRICKA

90 GRAM inkl. pommes, valfrisås			
							
70:150 GRAM inkl. pommes, valfrisås			
						
75:ANGUS BURGER 200 gram med picklad gurka, karameliserad lök, pommes, valfrisås 		
99:RESTAURANG BURGER 170gram med picklad gurka, karameliserad lök, pommes, valfrisås
89:HÖGREV BURGER 200 gram med picklad gurka, karameliserad lök pommes, valfrisås
99:			
					
TILLLÄG OST 5:- JALAPENO 5:- STEKT ÄGG 5:- BACON 10:-

GREKISK SALLAD Peperoni, tärnad ost, röd lök, oliver, färsk vitlök
MEXICANS SALLAD Kebab, ost, jalapeno, färsk vitlök, tacosås
AMERIKANSK SALLAD Ost, skinka
MIX SALLAD Karré kebab, räkor, skinka, kyckling
VÄSTKUST SALLAD Räkor, musslor, kräftstjärtar
KEBAB SALLAD Peperoni, röd lök, karré kebab
TONFISK SALLAD Tonfisk, röd lök
RÄK SALLAD Räkor
ISHAVS SALLAD Räkor, krabbfish, kräftstjärtar
KYCKLING SALLAD Kyckling, röd lök
KÖTTBULLS SALLAD köttbullar

FLÄSK SCHNINZEL MED pommes, persiljesmör, bearnaisesås		
95:LÖVSTEK MED pommes, persiljesmör, bearnaisesås			
		
95:RÖD SPETTA MED pommes, persiljesmör, bearnaisesås			
95:PYTT I PANNA (OXPYT) 									95:-

KEBAB MENY - FLÄSKKARRÉ KEBAB ( Gyros ) (GÅR ÄVEN ATT FÅ NÖT- ELLER KYCKLINGKEBAB)

SALLADSRULLAR MED FÄRSKBAKAT TUNNBRÖD

GRILL MENY

Isbergssallad, röd lök, gurka, tomat, peperoni,valfri sås ingår till alla kebabrätter. Finns även i mindre port. –10:-

KEBAB MED BRÖD Pitabröd, kebab 								
75:KEBAB RULLE Kebab 											90:BURGER RULLE Kebab och pommes i rulle 								95:MEXIKANSK KEBAB RULLE Ost, kebab, jalapeno, tacosås, färsk vitlök 				
95:KYCKLINGRULLE Kyckling 										90:FALAFEL RULLE falafel											90:KEBAB TALLRIK Pommes, kebab 									90:KYCKLING TALLRIK Pommes, tärnad salladskyckling 						90:MEXIKANSK KEBAB TALLRIK Pommes, kebab, jalapeno, tacosås, färsk vitlök 			
95:GREKISK KEBAB TALLRIK Pommes, kebab, tärnad ost, färsk vitlök, oliver 			
95:FALAFEL TALLRIK falafel , pommes									90:-

BARN MENY MED POMMES ELLER MOS inkl, 20cl dricka och valfrisås

65:-

CHICKEN NUGGETS: 6 bitar med pommes/ mos
KYCKLING KORV: 2 st med pommes/mos
KYCKLING BURGER: 50 gram: med pommes/mos
HAMBURGER: 50 gram:med pommes/mos
KÖTTBULLAR: 8 bitar: med pommes/mos
MINI KEBABTALLRIK: nötköttkebab med pommes/ mos
BAMBINOS:4 bitar nuggets med fiterad pommes eller mos banan, mild sås lagas i ugnen med ost ovan på
MIKKOS: 6 bitar köttbullar med friterad pommes eller mos, banan, mild sås lagas i ugnen med ost ovan på
KALLES: 2 st kyckling korv med friterad pommes eller mos banan, mild sås lagas i ugnen med ost ovan på
CHICKEN WING: 4 bitar med pommes/mos
CHICKEN LEGS: 4 bitar med pommes /mos

Är du allergisk?

Fråga oss vid beställning!

PIZZA . KEBAB . SALLAD . GRILL

ingår, isbergssalllad, tomater, gurka, lök, fefferoni inkl. 33cl läsk

Borås vägen 2, Ullared (F.D.ULLAREDS NÄRBUTIK)

Tel: 0346 30 600

(GÅR EVEN I PITABRÖD)

www.pizzahouseullared.se

I ALLA SALLADSRULLAR
INNEHÅL, ISBERG, TOMAT, GURKA, SALLADSOST, ANANAS, MAJS, DRESSING

OST&SKINK RULLE: OST, SKINKA
RÄK RULLE: RÄKOR
GREKISK RULLE: PEPERONI, OLIVER, RÖDLÖK, FÄRSKVITLÖK
VÄSTKUST RULLE: RÄKOR, MUSLOR, KRÄFTSTJÄRTAR
TONFISK RULLE: TONFISK, RÖDLÖK
VEGETARISKRULLE: CHAMPINJONER, PAPRIKA, OLIVER, SPARIS, KRONÄRTSKOCKA
MIX RULLE: KARREKEBAB, RÄKOR,SKINKA, KYCKLING
PIZZA HOUSE RULLE Skinka, ost, ananas, kebab, tärnad ost 			
KÖTTBULLSRULLE KÖTTBULLAR ( NÖTT)

LUNCH PAKET

90:-

Smaksätt maten med någon av våra goda såser 							
Mildsås, Mellansås, Starksås, Vitlöksås, Bearnaisesås					
Glutenfri botten +20 :-

Liten burk 10:Stor burk 20:-

Extra pålägg för:

Oxfilé, fläskfilé, kräftor, kebab 								

20:- Familjepizzor 40:-

Skinka, pizzaost, bacon, salami, pommes, nötfärssås, oliver, tonfisk, räkor

10:- Familjepizzor 20:-

Kyckling, tärnadost, mozarellaost, gorgonzolaost, krabfish, soltorkade tomater, korvpepperoni 15:- Familjepizzor 30:		

Extra pålägg för konserv grönsaker och övriga ingredienser					
Att dela pizzan under servering					

20:-

Extra pizzabotten (dubbelbotten) 					10:Extra salladsbröd, tunnbröd och vitlöksbr				

10:-

Pommes Låda 							45:-

5:- Familjepizzor 10:-

( EJ UNDER JUNI , JULI , AUGUSTI)

Vardagar- mellan 11:00-14:00
Vi reserverar oss för evetuella fel tryck

SALLADS MENY								 		

85:-

Gäller pizza nr 1-53, kebab meny, salladsmeny, salladsbåtar,
Grill meny, á la carte, salladsbuffe, bröd, kaffe, dricka 33cl

Servering & avhämtning

Är du allergisk?

Fråga oss vid beställning!

Familjpizzor

Endast för avhämtning
för 4-5 vuxna fr. 200kr

VI ANVÄNDER FULLKORN MJÖL

VI HAR GLUTENFRIA PIZZOR

Extra pizzasallad 						10:Att slice a pizzan 						

5:-

ÖPPETTIDER
SÖND - TORS
FRED - LÖR

11-21
11-22

SOMMAR ÖPPETTIDER 15 Maj - 15 augusti
ALLA DAGAR 11-22

Barnpizza -10:- på Ord. pris

PRIS KLASS 1: inkl. sallad och valfri sås

1. MARGHERIRTA: ost
			
2. FUNGHI: champinjoner
3. VESUVIO: skinka
4. NAPOLITANA: salami
5. PESCATORE: tonfisk
6. BOLOGNESE: köttfärssås

ord. familj

			

80:- 200:-

				

			PRISKLASS 2: inkl. sallad och valfrisås

85:- 210:-

8. CALZONE: [inbakad] skinka
10. MARINARA: räkor, muslor
11. HAWAII: skinka, ananas
12. CAPRICCIOSA: skinka, champinjoner

		
Tomatsås, ost ingår på alla pizzor			

Barnpizza -10:- på Ord. pris

		KEBAB PIZZOR med fläskkarre [gyros] inkl. sallad valfrisås

38. BAGARENS SPECIAL: kebab[efteråt]isberg, rödlök, tomater, gurka, peperoni
39. JÄGARE: lök, skinka, champinjoner, kebab, räkor, gorgonzola
40. FALKENBERG: lök, skinka, f.tomater, kebab
41. JUNIORS: skinka, kebab
42. KEBAB CALZONE: [inbakad] kebab
43. ARARAT: lök, f.tomater, champinjoner, paprika, kebab
44. PIZZA BURGER: kebab, pommes
45. MIXKEBAB: lök, nöttköttkebab, karrekebab, salami, bacon
46. KEBAB PIZZA: tomater, peperoni, kebab
72. WASA: (halvinbakad) friterade pommes, kebab och sås i pizzan, ost ovan på

95:- 240:-

		

90:- 220:-

13. FLORIDA: skinka, ananas, räkor, banan
16. ALPEPPE: lök, skinka, salami, bacon, peperoni
17. QUATTRO: skinka, champ., räkor, muslor, kronärtskocka
18. LA PIZZA: lök, skinka, champinjoner, f.tomater, räkor
19. VEGETARISK: lök, paprika, ananas, champ., oliver, sparris, kronärtskocka, oliver
63. BOMBEY: [inbakad,går even få halvinbakad eller dubbelinbakad), banan, skinka, jordnötter, curry.
64. CIAO CIAO: [inbakad,går even få halvinbakad eller dubbelinbakad, lök, champ., skinka, f.vitlök.

			PRISKLAS 4 inkl.sallad valfrisås

79. LEONARDO. nöttkebab.[efteråt]isberg.rödlök.tomater.gurka.peperoni
51. NO NAME: lök.champinjoner.f,tomater,papprika.nöttkebab
53. SHISHKEBAB: nöttkebab, pommes

22. JOHNBLUND: lök, skinka, champinjoner, bacon, ägg
23. LA MARE: skinka, champinjoner, ananas, räkor
25. KÄR O GALEN: lök, kötfärssås, räkor, kräftstjärtar
26. ULLREDS SPECIAL: lök, skinka, champinjoner, f.tomater, kötfärssås, räkor, gorgonzola
28. BACON SPECIAL: lök, f.tomater, kantareller, bacon, gorgonzola

54. AFRIKANA: ananas, banan, oxfile,jordnötter curry
55. TERESA: lök.champinjoner,f,tomater, f,paprika,oxfile
56. AFRODIT: kantareller, f.tomater,oxfile
57. GORGONZOLA: lök,kantareller, räkor.oxfile.gorgonzola
77. PYTT I PZZAN (inbakad)ox pyt, nötkebab, kebab sås i pizzan
78. COWBOYS oxpyt ägg

			LIGHT PIZZOR

		FLÄSKFILE PIZZOR inkl.sallad valfrisås

		

med extra tunnbotten mindre ost.
[går ej som barnpizza innbakad eller halvinbakade]
29. PIZZA LIGHT: lök, skinka, f.tomater, f.paprika, räkor, kantareller
30. LÄTT O GOTT: skinka, kantareller, kräftstjärtor, f.mozzarella

KYCKLING PIZZOR inkl.sallad valfrisås 		

95:- 240:-

ej barn 95:- 240:-

		MOZZARELLA PIZZOR

				

95:- 240:-

33. KYCKLING PIZZA: kyckling
34 AMEDIOS: lök, f.tomater, champinjoner, paprika, kyckling
35. CHICKEN AND BURGER: kyckling, pommes
36. INDIANA: ananas, banan, kyckling, jordnötter, curry
37. CHANTI: kyckling, [efteråt]isberg, lök, tomat, gurka, peperoni

Fråga oss vid beställning!

59. LUCIA: skinka, ananas, banan, räkor, fläskfile, jordnötter, curry
61. PORKY: lök, champinjoner, f.tomater, peperoni, fläskfile, f.vitlök
62. ROMANA: lök, champinjoner, salami, fläskfile, hela vitlök

MEXICANSKA PIZZOR [för dig som gillar stark och vitlök]

65. ACAPULCO: lök, champinjoner, oxfile, tacosås, jalapeno, f.vitylök
67. AMIGO: lök, paprika, köttfärssås, jalapeno, tacosås, salami, bacon,
68. AZTEKA: lök, skinka, f,tomater, salami, jalapeno, tacosås, f.vitlök

med f.mozzarella, .basilka, olivolja, f.vitlök

80. CAPO: f.mozzarella, sol. t. tomater, champ., oliver, räkor, kräftstjärtar, isberg, rödlök
81. BELLA: f.mozzarella, sol. t. tomater, champ., oxfile
83. SORRENTO: f.mozzarella, lök, kantareller, f.tomater, f.paprika, fläskfile
91. FOUR CHEEZY: ost, mozzarella, salladsost, gorgonzola

			

100:- 260:-

105:- 270:-

		TJOCKBOTTNADE [dubbelbottnade pizzor med extra ost]
ej barn 135:- 280:84. MAXIMUM: lök, skinka, champ., köttfärssås, räkor, tärnad, ost, gorgonzola, f.vitlök
85. FORMEN: lök, skinka, tomater, peperoni, salami, bacon, f.mozzarella

95:- 240:-

105:- 260:-

:- 260:-

105:- 270:-

73. GRANDE: skincka, kötttfärsdås, bacon, korvpepperoni (Pölse)
74. NORGE: lök, vitlök, paprika, champpinjoner, korvpepperoni (Pölse)

105:- 260:-

		

105

KORVPEPPERONI (PÖLSE) PIZZOR 					

		DUBBEL INBAKADE PIZZOR [tefat] inkl.sallad valfrisås.		

		OXFILE PIZZOR inkl. sallad valfrisås

ord. familj

69. GREKISK SPECIAL: isberg, rödlök, tomater, gurka, oliver, peperoni
71. RHODOS: soltokadetomater, champinjoner, oxfile, vitlök, isberg, tomater, gurka, peperoni

		
95:- 240:47. MR.CHICKEN: lök, ananas, kycklingkebab, köttfärssås, räkor, curry
49. CALIMERO: kycklingkebab, pommes

		NÖTTKÖTTKEBAB PIZZOR inkl. sallad vbalfrisås 		

Barnpizza -10:- på Ord. pris

		GREKISKA PIZZOR [med tsasiki, olivolja, tärnadost, f.vitlök,rödlök]

KYCKLINGKEBAB PIZZOR inkl. sallad valfrisås

			PRISKLASS 3: inkl. sallad och valfrisås

Är du allergisk?

Tomatsås, ost ingår på alla pizzor			

ord. familj

Vi reserverar oss för evetuella fel tryck

Tomatsås, ost ingår på alla pizzor			

87. UFO: lök, skinka, ananas , karrekebab
88. DUCHEF: lök, skinka, champ., f.mozzarella, f.tomater, f.vitlök

110:- ej fam. ej barn

HAVLINBAKADE SALLADS BÅTAR inkl. pizza sallad valfrisås [boda sallad och pizza i en][hybrid ]
												

vi bakar pizzan med tomatsås och ost som en båt, därefter, fyller med sallad,
isberg, tomater, gurka, ananas, majs, tärnad ost, ingår i alla sallads båtar

95:- ej fam

KEBAB BÅT: karrekebab, rödlök, peperoni
KYCKLING BÅT: kyckling, rödlök
MIX BÅT: skinka,räkor, kyckling, karrekebab
GREKISK BÅT: olver, peperoni, rödlök, f.vitlök
ISHAVS BÅT: räkor, musslor, krabbfish
SKINK BÅT: skinka

PIZZA HOUSE SPECIAL KEBAB RÄTTER

MED FRITERADE POMMES, KEBAB SÅS OST OVAN PÅ LAGAS I UGNEN

P.H.S: gyros kebab, ost, pommes, sås
KAPSALON:Nötköttkebab, ost, pommes, sås
HOTCHICKEN:ost, kycklingkebab, ananas, jordnötter, pommes, sås
JAMBON: pommes, skinka, räkor, champinjoner, ost
VG: pommes, lök, paprika, champinjoner, ananas, ternad ost, sås

Är du allergisk?

95:-

Fråga oss vid beställning!

