Hamburgermeny inkl. läsk 			

		
Barnbox						1x45gr			60:-			
Skrovmål					2x45gr			95:-			
Cheesemål				1x90gr			95:-			
Baconmål					1x90g			95:Superskrov				2x90gr		 105:-			
150 mål					1x150gr		 110:-			
200 mål					1x200gr		 115:-			
Parisermål											95:-			
Kycklingmål										99:-			
Vegetariskt skrov							85:-			

Husmanskost
Köttbullar med mos, gräddsås och lingonsylt 		 110:Bacon och ägg med stekt potatis 								110:Bräckt skinka och ägg med stekt potatis 				 110:Pannbiff med lök och stekt potatis, lingonsylt 110:Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor 				 110:Kebabtallrik med orientdressing och pommes 115:Gyrostallrik med tzatziki och pommes 					 115:Falafeltallrik med tahinisås och pommes 				 105:Lasagne al Forno med parmesanost 				
115:Dryck ingår ej!

A´la Carte a´la Ormberget Restaurang					
Entrecote med pommes, kryddsmör
och bearnaisesås 																	219:-		
Biffstek med lök, kryddsmör, rödvinssky
och stekt potatis 																		205:-			
Plankstek - Oxfilé, duchessepotatis,
bearnaisesås,baconlindad haricote verts,
griljerad tomat 																			249:					
Laxplanka - Laxfilé, duchessepotatis,
romsås, sparris, griljerad tomat											199:					
Jägarmästarlåda - Fläskfilé, bacon, korv,
duchessepotatis, rödvinssky och persiljesmör			189:-				
Grillad kycklingfilé med pommes, mango
chutney youghurt och wokade grönsaker 					159:-					
Lövstek 150gr med pommes, persiljesmör
och bearnaisesås																		129:Grillbiff med pommes, persiljesmör och
bearnaisesås 																				129:Panerad fläskschnitzel med kryddsmör,
rödvinssky, råstekt potatis och kapris 							139:						

Ormbergets fiskrätter		

				

Panerad rödspättafilé med stekt potatis
och remouladsås 																		129:Fish n´Chips - Panerad torskfilé med
pommes och tartarsås 															129:Dryck ingår ej! 			

Pizza Meny Ormberget Restaurang
Tomatsås och ost ingår i alla pizzor

1. Fromage – tomat, tre olika ostar 90:2. Vesuvio – skinka 90:3. Hawaii – skinka, ananas 90:4. Capricciosa – skinka, champinjoner 90:5. Artista – skinka, räkor 99:6. Opera – skinka, tonfisk 95:7. Marinara - räkor, musslor 95:8. Bologna – köttfärs 90:9. Labela – tonfisk, räkor 95:10. Calzone – skinka (dubbelvikt) 90:11. Pescatore – tonfisk 90:12. Romana – bacon, ägg, lök 95:13. Palermo – salami, paprika, oliver 95:14. Lazio – skinka, ananas, banan, curry 95:15. Mamma mia – skinka, bacon, lök 99:16. Amazonia – skinka, bacon, salami 99:17. Mario - köttfärs, räkor, oliver, vitlök 99:18. Kebabpizza – kebab, lök, färska tomater, orient dressing, peperoni 105:19. Kycklingpizza – kyckling, ananas, curry 105:20. Quattro – skinka, räkor, champinjoner, musslor 99:21. Vegetariana – champinjoner, lök, paprika, oliver, färska tomater 90:22. Mexicana - köttfärssås, skinka, salami, lök, jalapeno 105:23. Disco Volanté – skinka, champinjoner, räkor, ananas (dubbel botten) 105:24. Gondola – oxfilé, ägg, bearnaisesås 120:25. Napoli – oxfilé, färska tomater, vitlök (dubbelvikt) 120:26. Festpizza 1 – oxfilé, bearnaisesås, lök 120:27. Festpizza 2 – oxfilé, bearnaisesås, lök, gorgonzola 120:28. Parma - mozarella, parmaskinka, soltorkade tomater, pinjenötter, paprika 120:29. Ormberget special – oxfilé, champinjoner, gorgonzola 120:30. Kebabrulle – kebab, sallad, färska tomater, lök, orient dressing 95:31. Kycklingrulle – kyckling, ananas, sallad, färska tomater, lök, curry dressing 95:32. Gyrospizza – strimlad gyros, paprika, tzatziki 105:-

