
Nisses Meny
Förutom frukost, brunch och una fiesta mexico har vi vår meny 11:30 – 20:30 varje dag  

Allergier? - prata med Nisses härliga personal

Bodega burgare 
Svensk nötfärs med bröd, sallad, krispsallad, tomat, rödlök, dressing och picklad gurka 179.-

American style
 Bodegaburgare med cheddarost, bacon och bbq-sauce 189.-

Vegetariskt alternativ  
Byt ut kött mot halluomi 179.-

Pasta Bolognese 
Varje dag, kolla med personalen 79.-

Köttbullar i brunsås från Thuresson
Serveras med svensk färskpotatis, brunsås, rårörda lingon och sommargurka 99.-

Räkmacka
Välj mellan tekaka och rågbröd, 150g räkor och allt annat man behöver för en perfekt räkmacka 149.-

Salsiccia i bröd 
Serveras med tomatrelish, pommes och parmesan-dipp 99.-

Fish n’ chips utan fish 
Vegansk, serveras med pommes och vegansk remouladsås. Våga testa! 129.-

Dagen taco
3 taco i korg 99.-

Sallad
En härlig somrig sallad i fräsch vinägrett, välj topping:

Chevré, valnötter och balsamico 129.- 
Kyckling och baconcrisp 129.-

Barnens meny
Hamburgare 89.-

90 gram svensk nötfärs, bröd. vid sidan; krispsallad, tomat, gurka och en klick dressing

Pasta bolognese 69.-
Korv i bröd 20.-

Korv m pommes 49.-
Köttbullar 89.-

Thuressons, 3 st med färskpotatis, brunsås, lingon och gurka



Lite snacks 
Nachotallrik 59.-

Smält ost, salsa, crème fraîche, cheddarost

Pommestallrik med kebabsås 59.-
Pommes vid poolen eller till det grillade hemma 

Pannkakor 49.-
Med sylt och grädde

Hembakat
Pajer och bakverk - kolla vad vi har idag. Hembakat med kärlek!

Nisses Pizza
1. Tomatsås, ost, salami och färsk basilika 89.-

2. Tomatsås, ost, bacon, karamelliserad lök och färsk basilika 89.-
3. Bianco, getost, valnötter, honung, mozzarella och ruccola 99.-

4. Bianco, mozzarella, champinjoner, persilja och lufttorkad skinka 99.-
5. Bianco, räkor, syrad rödlök och ruccola 129.-

 
Vill du bestämma själv vad du vill ha på pizzan? 

Utgå ifrån svingod Margherita 79.- 
Lägg till skinka, ananas, champinjoner eller räkor 10.- /st.

Absolut 2018 succé - Dessertpizzan
Nutella, rostade nötter, säsosngens bär, marshmallows 89.- 

På Nisses älskar vi samarbete med lokala leverantörer. Vi handlar alla våra grönsaker från  
Olsegården i Tvååker som hämtar det mesta av sina varor från det halländska skafferiet. Från  
Thuressons chark i Glommen köper vi våra fantastiska wienerkorvar och köttbullar. Och köttet 

till våra hamburgare och på vår fiesta är såklart svenskt. Färskpotatisen kommer ifrån Långås och 
har vi tur dyker det upp marmelad från Tofta, eller jordgubbar från Vareborg, som bara ligger ett 

stenkast härifrån. 


