
Nisses Meny

TILL ALLA PIZZOR FÅR MAN SÅ KLART PIZZASALLAD 
OM MAN VILL

PIZZA 1 | 95kr
Tomatsås, ost, salami och färsk basilika.

PIZZA 2 | 95kr
Bianco, mozzarella, hyvlad parmesan, pomodori 

och ruccola.

PIZZA 3 | 105kr
Bianco, getost, valnötter, honung, mozzarella och 

ruccola.

PIZZA 4 | 105kr
Bianco, mozzarella, champinjoner, persilja och 

lufttorkad skinka.

PIZZA 5 | 135kr
Bianco, räkor, syrad rödlök och ruccola.

MARGHER ITA | 85kr
Tomatsås och ost

VESUV IO | 89kr
Tomatsås, ost och skinka

HAWAI I | 89kr
Tomatsås, ost, skinka och ananas

CAPR ICCIOSA | 89kr
Tomatsås, ost, skinka och champinjoner

ALLA BURGARE ÄR 150G OCH SERVERAS MED MIXADE 
POMMES OCH NISSES DRESSING

PLA IN FOR K IDS | 89kr
Bröd - Kött - Bröd. För dig som inte gillar några 

krusiduller.

OSTBURGARE | 135kr
Burgare på 100% nötkött ifrån svenska djur, ost, 

sallad och Nisses egen dressing.

HETA MEX ICANEN | 145kr
Burgare på 100% nötkött ifrån svenska djur, jala-
penos, het tomatsalsa, sallad, Nisses egen dressing 
och naturella tortillachips som pricken över i:t. Vi 

älskar mexikanskt!

GR ILLOST | 145kr
Svensk, krispigt panerad grillost, chimichurri-
majjo, tomat, picklad rödlök och sallad. Vege-

tariskt, nytänkande, simpelt och väldigt väldigt 
gott.

OST OCH BACON | 145kr
Burgare på 100% nötkött ifrån svenska djur, ost, 

bacon, sallad och Nisses egen dressing

TRYFFELDRÖMMEN | 155kr
Burgare på 100% nötkött ifrån svenska djur, pep-
perjackost, stekt lök, sallad, Nisses egen dressing 
och, såklart, både tryffelmajjo och tryffelchips. 

Kan man få för mycket tryffel?

RÖK IG BACONBURGARE | 155kr
Burgare på 100% nötkött ifrån svenska djur, 

bacon, stekt lök, rostad lök, syrad lök och Nisses 
egen dressing. För att få den så där rökigt god har 
vi gjort en dressing på Senor Habeneros salsa ”El 

gringo”.

TRE OSTAR | 165kr
Burgare på 100% nötkött ifrån svenska djur, ame-

rikansk senap, rå rödlök, picklad gurka, sallad, 
Nisses egen dressing och, så klart, tre sorters ost: 
pepperjack, rökt ost och gruyére. Och vi toppar 

burgaren med ostbågar, galet men oj va smarrigt!

POMMESTALLR IK | 55kr
Välj mellan mixade, vanliga eller sötpotatispom-

mes.

SALLAD | 105kr
Mixad salladbas, quinoa, körsbärstomater, 

picklad rödlök, morot, gurka, granatäpplekärnor, 
ärtskott och vinägrett. Som den är eller lägg till 

kyckling, räkor eller grillost för 30kr.



VÅR FIESTA HAR SEMESTER I ÅR OCKSÅ, MEN VÅR 
KÄRLEK TILL DET MEXIKANSKA KÖKET BESTÅR! VI 
MÅSTE BARA HA NÅGOT MEXIKANSKT. FINNS FÖR 

BÅDE BARN OCH FÖR VUXNA.

TACOS BARN | 89kr
Tacofärs (nöt), riven ost, tacochips, mjuka bröd, 

grönsaker, creme fraîche och tacosås.

TACOS VUXEN | 129kr
Vad sägs om mangosalsa, friterad fisk, carnitas, 
het tomatsalsa och rödkål. Toppas med lime och 

koriander.

DIPPSÅSER | 15kr/s t
Nisses dressing, El gringo, Tryffelmajjo, Chimi-

churrimajjo, Majonnäs

DET BÄSTA TILL SIST. SÅ KLART. ÅRETS NYHET ÄR 
TJOFRÄSGODA GLASSKAPELSER SOM INTE LÄMNAR 

ETT BARNÖGA TORRT. 

De t smakar s ommar | 75kr
Frasig våffla, vanilj-, jordgubb- och hallonpaj-

glass, jordgubbssås, färska hallon, strössel i regn-
bågens alla färger samt mini-marshmallows.

Poppig t vär re | 85kr
Frasig våffla, vaniljglass, salt kolacrunch-glass 
och brynt smör-kola, kolasås, daimströssel som 

toppas med popcorn!

 Go t teg r isen | 95kr
Frasig våffla, vaniljglass, mjölkchoklad och nou-
gatglass, chokladsås, grädde, oreo och choklad-

strössel. Knäck våfflan med skeden för att se vad 
som gömmer sig på insidan

NISSES BODEGAs DRYCKER

Nisses är inte bara vällagad mat på bra, gärna lo-
kalproducerade, råvaror. Det är också vikens mest 
okomplicerade häng och för dig som söker svalka 
i en välhumlad pilsner från Subbe bryggeri. En 
klassisk pils i tysk stil. Gjord på pilsnermalt och 
Halletau mittelfrüh. Inga konstigheter. Som vi.

Vi har lemonad från Kivik och en vansinnigt god 
cider från Garage. 

Naturligvis helt vanlig läskeblask. Till dig som 
tycker att sommaren inte alls är någon sommar 
utan bubbel, och det har du naturligtvis helt rätt 

i, häller vi upp iskall cava och prosecco.

En ljuvlig rosé när du tröttnat på  
poolplask långt före barnen men ändå vill hålla 
lite koll på dem. Kanske väljer du vår alldeles 

egen. Och skulle rosé inte vara för dig, har vi ock-
så Nisses egna röda och vita. Och några till.

NISSES FILOSFI

Du slinker in lite som du är; badtofflor, shorts och 
håret fortfarande vått efter badet, kostym, eller 
espandrillos och stålmannendräkt om du före-

drar det. Nisses är ett vattenhål på väg hem efter 
jobbet eller på väg till stan. En samlingsplats där 
du tar en kaffe, njuter frukost eller bara kollar 

folk en stund. 

Nisses Meny


