
ITALIENSK PI ZZ A  BAKAD PÅ  

SURDEGSBOTTEN 

     

PESTO                    165:- 

Mozzarella, örtpesto, ruccola, solkyssta tomater och ros-

tade solrosfrön. 

Med svensk lufttorkad skinka     185:-  

Med räkor och avokado      235:- 

 

FUNGHI E CIPOLLE                175:- 

Mozzarella, karamelliserad lök, champinjoner, tryffelma-

jonnäs, riven grana padano och färsk dill. 

Med svensk lufttorkad skinka     195:-  

 

VEGETARIANO                     195:- 

Mozzarella, rostad butternut, rostad rödbeta, champinjo-

ner, fetaost, honung, riven grana padano, ruccola, rostade 

pumpakärnor och balsamic glaze. 

Kan fås som veganpizza      195:-  

 

PIZZA PÅ BESÖK       195:- 

Vit pizza med svamppesto, mozzarella, ruccola,  

kantareller, bacon, tryffelolja och äpple samt hyvlad lagrad 

svensk prästost. (Innehåller nötter) 

Med svensk lufttorkad skinka     215:- 

 

 

Vi har glutenfri pizza tillägg 20kr per pizza. 

  
Lillings salladsbas består av blandad sallad med chilli– 

och vitlöksfrästa gotlandslinser, gurka, strimlad kål  och 

färska tomater. 

Med svensk kyckling    225:- 

Björnbär, feta och saltrostad mandel. 

 

Med räkor      235:- 

ägg, ärtskott och avokado. 

 

Med brieost      198:- 

balsamicolök, färska bär, kalamataoliver, honungs och 

örtrostade nötter och ärtskott. 

Välj mellan dressingar: Basilikakräm, citron-

kräm, curry– och mangokräm eller  

vinigrette 

Upp till 12 år    

Barnpizza med ost och svensk skinka 80:- 

eller 

Ekologiska pannkakor med egengjord sylt och grädde 80:- 

eller 

Barnportion av valfri rätt 120:- 

 

O S T –  &  C H A R K B R I C K A  

Ett urval av svenska charkuterier, tallegio och pecorilla, björn-

bergsmarmelad och rabarberchutney tillsammans med kala-

mataoliver och bröd.  

Perfekt förrätt, småplock eller huvudrätt:  

Liten 195:-   Stor 285:- 

 

L i l l i n g s  R ä k m a c k a     2 2 5 : -
Handskalade räkor (MSC märkta) på vår egna foccacia med 

ägg, hemslagen basilikakräm, ärtskott, solkyssta tomater och 

citron. 

H ö s t p a s t a               1 9 8 : -   

Svampfyllda ravolacchi med svamppesto, toppad med kanta-

reller, björnbär, grano padano och dill. (Innehåller nötter) 

Med svensk lufttorkad skinka   218:- 

 

L i l l i n g s  F i s k s o p p a      2 5 5 : -  

Saffran, purjolök, morot, fänkål, palsternacka, potatis, lax, vit 

fisk, toppas med räkor och apelsinaioli, serveras med Lillings 

foccacia. 

 

#LILLINGCOTTAGE 

Vi har valt att arbeta med kött och fågel från Sverige, det är bättre för vår hälsa, miljö och ett hållbart samhälle. 

Vi har valt att arbeta med kött och fågel från Sverige, det är bättre för vår hälsa, miljö och ett hållbart samhälle. 

Brödkorg:        30:-

Bröd och vispad färskost till 2 personer 


