PIZZERIA - RESTAURANG

SALLADER 95:I samtliga sallader ingår isbergssallad, tomat, gurka, majs, dressing och ostbröd
Ost- & skinksallad ost, skinka, ananas, rödlök
Kycklingsallad kyckling, ananas, rödlök
Tonfisksallad tonfisk, rödlök, oliver, paprika, citron
Räksallad räkor, rödlök, sparris, citron
Indiansallad kyckling, räkor, ananas, rödlök
Grekisk sallad fårost, rödlök, paprika, oliver, peperoni, vinägrett, tzatziki
Kebabsallad kebabkött, rödlök, peperoni, mild sås och vitlökssås
Mozarellasallad skinka, soltorkade tomater, sparris, ananas, mozarellaost,
rödlök, oliver
Ceasarsallad isbergssallad, cocktailtomater, rödlök, majskycklingfilé, bacon,
krutonger, parmesanost, ceasardressing

Á LA CARTE

Montes toast (oxfilé) pommes, beasås, grönsaker
Montes toast (fläskfilé pommes, beasås, grönsaker
Souvlaki grillspett pommes, tzatziki, grekisk bondsallad
			
Kyckling 135:- Kotlett 135:- Fläskfilé
Fläskschnitzel pommes, beasås, persiljesmör, rödvinssås, grönsaker
Lövbiff pommes, beasås, persiljesmör, rödvinssås, grönsaker
Panerad rödspätta kokt potatis, remouladsås, grönsaker
Ost/baconburgare 200g sallad, tomat, rödlök, pommes, BBQ-sås, aioli
Vegoburgare 150g sallad, tomat, gurka, rödlök, pommes, aioli
Vegetarisk schnitzel pommes, persiljesmör, beasås, grönsaker
Fish & chips pommes, remouladsås, grönsaker
Nötfärslasagne grönsaker
Hamburgare 90g pommes, ketchup, sallad

FALKÄNGSGATAN 1 - VIMMERBY
tel. 0492-144 25
115:-

159:139:170:129:135:128:139:110:110:115:90:59:-

Familjepizza dubbla priset
Barnstorlek -15:- rabatt
Glutenfri pizzabotten +20:- (vi kan ej garantera 100% glutenfritt)
Sås / pommes på valfri pizza +10:Extra fyllning +15:Delad pizza på 2 personer +20:-

- RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR -

Äldst i stan! Sedan 1984
Välfyllda pizzor med råvaror från kända leverantörer
RESTAURANG PIZZERIA MONTE CARLO
FALKÄNGSGATAN 1 • 598 39 VIMMERBY • 0492-144 25
www.facebook.com/RestaurangMonteCarlo

LUNCH 95:-

måndag - fredag 11.00-14.00
Välj mellan schnitzel, rödspätta, lasagne, kebaber, pizzor, sallader.
Inkl. 33 cl åbroläsk och sallad vid avhämtning.
Du kan hitta dagens rätter på Lunchguiden.

0492-144 25
ÖPPETTIDER för avhämtning

Lågsäsong 2/9-31/4

Högsäsong 1/5-1/9
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lördag		
söndag

11:00-21:00
11:00-21:00
11:00-21:00
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11:00-22:00
12:00-22:00
12:00-21:00

11:00-22:00
11:00-22:00
11:00-22:00
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RESTAURANG • PIZZERIA

PIZZA

I ALLA VÅRA PIZZOR INGÅR TOMATSÅS OCH OST
KLASS 1 85:-

1. Margherita ost
2.	Fungi färska champinjoner
3.	Vesuvio skinka
4.	Bolognese köttfärssås
5.	Capricciosa skinka, färska champinjoner
6.	Hawaii skinka, ananas
7.	Altono tonfisk, lök

KLASS 2 90:8.	Calzone skinka (inbakad)
9.	Pompei bacon, lök
10.	Africana ananas, banan, curry
11.	Napoli lök, paprika, köttfärssås
12.	Vampyra köttfärssås, färska champinjoner, lök

KLASS 3 95:-

13.	Torino skinka, färska champinjoner, räkor
14. Rimini skinka, räkor, ananas
15.	Primavera skinka, ananas, banan, curry
16. Quattro Stagioni skinka, färska champinjoner, räkor, musslor, kronärtskocka
17. Quattro Formaggio mozzarella, gorgonzola, parmesanost, fetaost
18.	El Greco färska tomater, fårost, oliver, ruccola
19.	Vegetariana lök, färska champinjoner, paprika, sparris, oliver, ananas
20.	Supreme peperonikorv, färska champinjoner, paprika, lök
21.	Hot pepper skinka, peperonikorv, jalapeno
22.	Amigo köttfärssås, salami, färska tomater, peperoni
23. Mexicana köttfärssås, lök, jalapeno, tacosås, vitlök
24.	Azteka skinka, tacosås, jalapeno
25.	Paris kyckling, pommes, kebabsås
26.	Palermo kyckling, banan, ananas, curry
27.	Kycklingpizza kyckling, lök, färska champinjoner, färsk paprika, tomater

KEBABPIZZOR 99:- (Kreta 95:-)

(kebaben är gyros men vi har även nötköttskebab för den som önskar)

28.	Kreta lök, peperoni, kebabkött, vitlökssås)
29.	Bellas lök, champinjoner, räkor, peperoni, kebabkött, mild sås
30.	Verona kebabkött, isbergssallad, lök, färska tomater, peperoni, mild sås
31.	Anders skinka, kebabkött, pommes, mild sås
32.	Erik skinka, jalapeno, lök, kebabkött, mild sås
33.	Vimmerby kebabkött, pommes, isbergssallad, vitlökssås
34.	Viking båt kebabkött, isbergssallad, tomater, lök, peperoni, mild sås
		 (halvinbakad)

FLÄSKFILÉPIZZOR 99:-

35. Roma färska chaminjoner, salami, fläskfilé, beasås
36.	El Paso skinka, färska champinjoner, lök, fläskfilé, beasås
37.	Turbo skinka, bacon, fläskfilé, färsk vitlök
38.	Francesse lök, färsk paprika, tomater, fläskfilé, beasås
39.	Padrino skinka, räkor, fläskfilé, beasås

OXFILÉPIZZOR 99:-

40. Monte Carlo oxfilé, färska champinjoner, vitlök
41. Milano skinka, oxfilé, beasås
42.	Fileto oxfilé, grön sparris, beasås
43.	Småland oxfilé, kantarell, beasås
44.	Cantarelle oxfilé, fläskfilé, kantareller, beasås
45.	Jägare skinka, lök, oxfilé, bacon, köttfärssås, färsk paprika, tomater, beasås
46.	Barcelona oxfilé, färska chaminjoner, färsk paprika, tomater, beasås
47.	Batman halva oxfilé, beasås --- halva fläskfilé, beasås
48.	Acapulco oxfilé, färska champinjoner, jalapeno, lök, tacosås, beasås
49. Madrid skinka, oxfilé, gorgonzola, beasås

SPECIELLA PIZZOR 105:-

50.	Parmazella mozarella, färska champinjoner, tomater, färsk paprika,
		 lufttorkad skinka, ruccolasallad
51.	Husets special lufttorkad skinka, soltorkade tomater, ruccolasallad
52.	Havets special kräftstjärtar, musslor, crabfish, räkor, citron, ruccolasallad
53. Mozarella oxfilé, lök, färska chaminjoner, färsk paprika, soltorkade tomater,
		mozarella, ruccolasallad
54. Ruccola färska chaminjoner, soltorkade tomater, oliver, fårost, ruccolasallad

KEBAB

(kebaben är gyros men vi har även nötköttskebab för den som önskar)
Kebab med bröd isbergssallad, lök, tomat, peperoni, mild sås och vitlökssås
Keba brulle isbergssallad, lök, tomat, peperoni, mild sås & vitlökssås
Kebabtallrik isbergssallad, lök, tomat, peperoni, mild sås & vitlökssås

FALAFEL

Falafel med bröd isbergssallad, lök, tomat, peperoni, mild sås och vitlökssås
Falafelrulle isbergssallad, lök, tomat, peperoni, mild sås & vitlökssås
Falafeltallrik isbergssallad, lök, tomat, peperoni, mild sås & vitlökssås

70:85:95:-

70:85:95:-

