Kebab, Kyckling & Falafel

Hamburgare

Kebab m. Pitabröd		
90:Kebabrulle
95:Megarulle
(Kebabrulle med
strips)
105:Trubadurkväll
på Restaurang
& pizzeria Alpina
Kebabtallrik
95:Stripstallrik
45:Lördagen den 24/4
Pitabröd + sås Artist: Peo Pettersson
40:Kycklingtallrik Välkommen att avnjuta en
95:Kyckling m. Pitabröd
90:god middag med live musik
Kycklingrulle
95:Falafel tallrik (vegetariskt)
95:Meny:
Falafel rulle (vegetariskt)
95:Oxfilémedaljonger med
Falafel m. Pitabröd (vegetariskt)
90:kantarellsås & råstekt potatis 198:Vegetarisk tallrik (Strips, stekta grönsaker, sås)
95:Vegetarisk rulle (Stekta grönsaker)
95:-

90 grams med bröd
45:Hamburgertallrik 90g med bröd		
80:Trubadurkväll
på Restaurang & pizzeria Alpina
150 grams
med bröd			
50:Hamburgertallrik 150g med bröd
90:-

Nyhet!!!

Smörstekt lax med hollandaisesås,
kokt potatis & varma grönsaker 189:-

Varmrätter - A la Carte

Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
Boka
bord på
Alpina 95:Köttbullar med
brunsås
ochRestaurang
lingon
Välkomna
tilloch
er nya
kvarterskrog 115:Pannbiff med
lök, skysås
lingon
Trubadurkväll
Restaurang
Pytt i panna
med äggpåoch
rödbetor & pizzeria Alpina
105:gärna
av er på 0500-484811
frågor
Ägg ochVid
bacon
medhör
skivad
gurka
110:Lördagen
den gröna
24/4 ärtor 125:Schnitzel med rödvinssås,
citron,
Peo Pettersson
Nötbit med48
persiljesmör
110:0500-48
11 Artist:
. Gustav
Adolfsg 57. Skövde
Välkommen
att avnjuta en
Fläsknoisette med
kantarellsås
125:godryggbiff
middag m
med
live musik
Pepparstekt svensk
bearnaisesås
155:Sprödbakad torskfilé m räkremoulad
105:Meny:
Friterad spättafilé m remouladsås
105:Oxfilémedaljonger med
råstekt
potatis
198:- Ni kan väljakantarellsås
mellan strips, &stekt
potatis,
klyftpotatis,

Nyhet!!!

vitlökspotatis eller mos! Brunsås, Bearnaisesås, Kantarellsås,
Smörstekt lax med hollandaisesås,
Persiljesmör eller Vitlökssmör.

kokt potatis & varma grönsaker 189:-

Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
Boka bord på Restaurang Alpina
Välkomna till er nya kvarterskrog

Nyhet!!!

Lördagen den 24/4
Artist: Peo Pettersson
Välkommen att avnjuta en
god middag med live musik

Sallader 95:-

OBS! I alla sallader ingår sallad, tomat, gurka,
Meny:
färska champinjoner, majs och nybakat bröd.
Oxfilémedaljonger med
FärskaTrubadurkväll
champinjoner
majs ingår
ej i Ceasarsallad
påoch
Restaurang
& pizzeria
Alpina

Nyhet!!!

kantarellsås & råstekt potatis 198:-

Ost & skinksallad Ost,
skinka.		
Lördagen
24/4
Smörstekt
lax
medden
hollandaisesås,
Peo Pettersson
Vegetarisk sallad, Artist:
Färsk paprika,
gröna oliver, lök, ost.
kokt potatis & varma grönsaker 189:Välkommen
att avnjuta
en
Tonfisk sallad, Ost,
tonfisk, rödlök,
ägg.
god Ost,
middag
livegröna
musik
Amerikansk sallad,
skinka,med
ananas,
oliver.
Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
Räksallad, Ost, räkor, färsk paprika, ägg.		
Meny:
Kebabsallad, Ost, kebabkött, rödlök.
BokaRödlök,
bordost,påkyckling.
Restaurang
Oxfilémedaljonger
medAlpina
Kycklingsallad,
Välkomna
till& er
nyapaprika,
kvarterskrog
kantarellsås
råstekt
potatis
198:- oliver.
Grekisk sallad,
Fetaost, rödlök,
färsk
kalamata
Italiensk sallad, Skinka, salami, rödlök, soltorkade tomater, gröna oliver.
Smörstekt
lax med
hör gärna
avhollandaisesås,
er på 0500-484811
Vid frågor
Ceasarsallad
, Romansallad,rostad
bacon,krutonger,kycklingfilé,
kokt potatis & varma grönsaker 189:- 105:riven parmesanost,rödlök.

0500-48 48 11 . Gustav Adolfsg 57. Skövde
Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck

Alla barnpizzor - 10:-

För varje extra pålägg
tillkommer
5:-, 10:- alt.Alpina
15:Boka bord
på Restaurang

Delning av pizza
20:- Serveringstillägg
5:Välkomna
till er nya kvarterskrog
Extra kartong 5:- Extra pizzasallad 10:-

hör gärna av er på 0500-484811
Vidpåfrågor
Extra strips
pizza 15:Extra sås bredvid 10:- Sås på pizza 5:-

0500-48 48 11 . Gustav Adolfsg 57. Skövde

Salladsbar 95:Nyhet!!!

Grundsalladen består av isbergssallad, tomat och gurka.
Till detta väljer du ut dina 5 favoriter från listan nedan,
samt Trubadurkväll
en dressing. Nybakat
bröd ingår &
också.
på Restaurang
pizzeria Alpina
Salladsingredienser :Lördagen den 24/4
Musslor
Färsk
paprika
Artist: Peo
Pettersson
Kebab
(vegetarisk)
VälkommenFalafel
att avnjuta
en
Rostad bacon
god middagKrutonger
med live musik
Majs
Handskalade räkor
Skinka
Ost
Meny:
Skivad gurka
Ananas
Oxfilémedaljonger
med
Ärtor
Fetaost
kantarellsås & råstekt
potatis 198:Gul lök
Röd lök
Tonfisk
Ägg
Smörstekt lax med hollandaisesås,
Keso
Salami
kokt potatis & varma grönsaker 189:Jordnötter
Sparris
Kronärtskocka
Kycklingfilé
Inklusive en stor stark, glas
vin eller alkoholfri dryck
Pasta naturell
Kräftstjärtar
Pasta pesto
Ruccola
Boka bord på Kalamata
Restaurang
Färska champinjoner
oliverAlpina
nya kvarterskrog
Gröna oliver Välkomna till er
Soltorkade
tomater
Mozarellabollar
Vinbladsdolmar (vegetarisk)
er på 0500-484811
CrabfishVid frågor hör gärna
Vitav
salladsost
(tärnad)
Fetaostfylld paprika (stark)
Kycklingkebab
Mozzarella sticks
RostadAdolfsg
lök
0500-48
48 11 . Gustav
57. Skövde
Avocado
Nötkebab
Salladsdressingar :
Rhode Island, Vinägrett, Kebabsås, Bluecheese,Ceasardressing,
Stark kebabsås, Mangocurry, Tzatsiki och Vitlökssås.
Extra dressing 10:Ytterligare ingredienser 5:-, 10:- alt. 15:-

y
n
e

Nyhet!!!

Trubadurkväll på Restaurang & pizzeria Alpina

Telefon 0500 - 48 48 11
Lördagen den 24/4
Dagens
11-15
Artist:Lunch
Peo Pettersson

M

Välkommen att avnjuta en
god middag med live musik

Meny:
Oxfilémedaljonger med
kantarellsås & råstekt potatis 198:-

Smörstekt lax med hollandaisesås,
kokt potatis & varma grönsaker 189:-

Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
Boka bord på Restaurang Alpina
Välkomna till er nya kvarterskrog

Vid frågor hör gärna av er på 0500-484811

0500-48 48 11 . Gustav Adolfsg 57. Skövde

Öppettider

Mån-Lör 11.00-23.00
Söndag 12.00-22.00

Välkomna!

www.restaurangalpina.se

e

Nr.1-19 Pris 85:Med. 180:- / Fam. 200:1. Margerita
Tomatsås, ost.

Nyhet!!!

2. Trubadurkväll
Vesuvio på Restaurang & pizzeria Alpina
Tomatsås ost, skinka.

3. Capricciosa
Lördagen
den 24/4
Tomatsås, ost, skinka,
champinjoner.
4. Hawaii Artist: Peo Pettersson
att avnjuta en
Tomatsås, Välkommen
ost, skinka, ananas.
5. Tomasogod middag med live musik
Tomatsås, ost, skinka, räkor.

6. Calzone

Meny:

Tomatsås, ost,
skinka (inbakad).
Oxfilémedaljonger

med
7. Banana
kantarellsås & råstekt potatis 198:Tomatsås, ost, skinka, banan, curry.

8. Jamaica
Smörstekt lax med hollandaisesås,
Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, räkor.
kokt
potatis & varma grönsaker 189:9. Vegetariana
Tomatsås, ost, lök, champinjoner, paprika, oliver.

Inklusive
en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
10. Altono
Tomatsås, ost, tonfisk.

11.		 Rama
Boka bord på Restaurang Alpina
		
Tomatsås,
ost, tonfisk,
Välkomna
tillräkor.
er nya kvarterskrog
12.		 Fantasia
		
Tomatsås,
ost,hör
köttfärssås,
gärnalök.
av er på 0500-484811
Vid
frågor
13.		 Bacone
		
Tomatsås, ost, bacon, lök, (cayennepeppar).
0500-48
48 11 . Gustav Adolfsg 57. Skövde
14.		 Labilla
		
Tomatsås, ost, tonfisk, paprika, lök.

Nr. 20-33 Pris 90:Med. 190:- / Fam. 210:20.		 Romantica

Nyhet!!!

Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, kronärtskocka.

21. Marco polo
Trubadurkväll
på lök,
Restaurang
Tomatsås,
ost, paprika,
bacon, ägg. & pizzeria Alpina
22.		 Rustica
Lördagen den
24/4
		
Tomatsås, ost, lök, champinjoner,
bacon,
köttfärs.
23.		 Mexicana Artist: Peo Pettersson
		
Tomatsås, ost, Välkommen
lök, paprika, köttfärs,
cayennepeppar.
att avnjuta
en
24.		 Quattro stagione
god middag med live musik
		
Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, räkor, musslor.
25.		 Brandkårs special Meny:
		
Tomatsås, ost, lök, paprika, champinjoner, bacon, tabasco.
Oxfilémedaljonger med
26.		 Disco
& råstekt
potatis 198:		
Tomatsås,kantarellsås
ost, skinka, räkor,
köttfärssås.
27.		 Campino
lax medner,
hollandaisesås,
		
Tomatsås,Smörstekt
ost, skinka, champinjo
ananas.
28.		 Reale kokt potatis & varma grönsaker 189:		
Tomatsås, ost, champinjoner, bearnaisesås, fläskfile.
29.		Inklusive
Princessa
en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
		
Tomatsås, ost, ananas, bearnaisesås, fläskfile (halvinbakad).
30.		 Omega Boka bord på Restaurang Alpina
		
Tomatsås,Välkomna
ost, lök, champinjoner,
bacon,
salami.
till er nya
kvarterskrog
31.		 Mustang special
		
Tomatsås, ost, salami, bacon, färska tomater.
VidCiao
frågor hör gärna av er på 0500-484811
32.		 Ciao
		
Tomatsås, ost, lök, champinjoner, fläskfile, färsk vitlök,(inbakad).
0500-48
11 . Gustav Adolfsg 57. Skövde
33.		 Skövde48
Pizza
		
Tomat, ost, salami, lök, fläskfile, cayennepeppar.

15.		 Africana

		
Tomatsås, ost, ananas, banan.
16.		 Seniora
		
Tomatsås, ost, champinjoner, räkor.
17.		 Mia
		
Tomasås, ost, köttfärssås, ägg.
18.		 Cacciatora
		
Tomatsås, ost, salami.
19.		 Marinara
		
Tomasås, ost, musslor, räkor.

Nr. 34-40 Pris 95:Med. 190:- / Fam. 210:34.		 Viking Special
		
Tomatsås, ost, paprika, köttfärs, lök, fläskfile, färsk vitlök.
35.		 T 2Trubadurkväll
Special på Restaurang & pizzeria Alpina
		
Tomatsås, ost, fläskfile, skinka, bearnaisesås, ananas.

Nyhet!!!

Lördagen den 24/4
Artist: Peo Pettersson
Välkommen att avnjuta en
god middag med live musik

36.		 Alpina Special
		
Tomatsås, ost, champinjoner, köttfärs, lök, paprika, färska tomater.
37.		 Kebabpizza 1
		
Tomatsås, ost, kebabkött, kebabsås.
38.		 Kebabpizza 2
		
Tomatsås, ost, lök, kebabkött, kebabsås.
39.		 Kebabpizza 3
		
Tomatsås, ost, lök, champinjoner, kebabkött, kebabsås.
40.		 Kebabpizza 4
		
Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, kebabkött, kebabsås.
Nr. 41-51 Pris 100:Med. 200:- / Fam. 220:41.		 Nicole Special
		
Tomatsås, ost, bacon, färska tomater, lök, kebabkött, kebabsås.
42.		 Melissa
Specialpå Restaurang & pizzeria Alpina
Trubadurkväll
		
Tomatsås, ost, paprika, champinjoner, köttfärssås, fläskfilé, färsk vitlök.
43.		 Eli Special Lördagen den 24/4
		
Tomatsås, ost, kebabkött, rå lök, kebabsås, isbergssallad.
Artist: Peo Pettersson
44.		 Haton Special
Välkommen att avnjuta en
		
Tomatsås, ost, skinka, bacon, lök, köttfärssås, räkor,
god middag med live musik

Nyhet!!!

		 cayennepeppar, färsk vitlök.

45.		 Vanessa Special
Meny:
		
Tomatsås, ost, salami, färska tomater, köttfärssås, oliver, 		
Oxfilémedaljonger med
		 cayennepeppar, färsk vitlök.

kantarellsås & råstekt potatis 198:-

46.		 Alex Special

		 Tomatsås, ost, champinjoner, lök, kycklingkebab, kebabsås.

Smörstekt lax med hollandaisesås,

47.		 Paulinekokt
Special
potatis & varma grönsaker 189:		
Tomatsås, ost, ananas, banan, kycklingkebab, jordnötter,curry.
48.		 Turbo Special

Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
		
Tomatsås, ost, köttfärssås, ananas, rå lök, peperoni,
		 kebabkött, kebabsås.

Boka bord på Restaurang Alpina
49.		 Tony Special
Välkomna till er nya kvarterskrog
		
Tomatsås, ost, ananas, banan, kebabkött, kebabsås.
50. Thea Special
Vid frågor hör gärna av er på 0500-484811
		
Tomatsås, ost, köttfärs, lök, paprika, tacokrydda,
		 tacosås, jalapeno, färsk vitlök.

48 11 . Gustav Adolfsg 57. Skövde
51.0500-48
Husets Special

		
Tomatsås, ost, salami, grovmalen svartpeppar, fetaost, 		
		 peperoni, färsk vitlök.

Nr. 52-55 Pris 105:Med. 210:- / Fam. 230:52. Isabella Special
		
Tomatsås, ost, färska champinjoner, paprika, oxfilé, gorgonzola.
53. Acapulco
Trubadurkväll
på Restaurang
pizzeria Alpina
		
Tomatsås,
ost, oxfilé, tacokrydda,
tacosås, &
jalapeno,

Nyhet!!!

		 färsk vitlök, lök.

54. Gabriel SpecialLördagen den 24/4
		
Tomatsås, ost, färska
champinjoner,
oxfilé, bearnaisesås,
Artist:
Peo Pettersson
		 färska tomater. Välkommen att avnjuta en
55.	Skåne Special
god middag med live musik
		
Tomatsås, ost, champinjoner, skinka, rå lök, peperoni,
		 kebabkött, strips, kebabsås.
Meny:
Oxfilémedaljonger med
Nr. 56-60
115:kantarellsås
& Pris
råstekt
potatis 198:Med. 230:- / Fam. 250:Smörstekt lax med hollandaisesås,
56. Milanokokt potatis & varma grönsaker 189:		
Tomatsås, mozzarella, soltorkad tomat, lufttorkad skinka,
		Inklusive
ruccola,
olivolja.
en stor på
stark,
glas vin&eller
alkoholfri
Trubadurkväll
Restaurang
pizzeria
Alpina dryck
57. Parma
		
Tomatsås, mozzarella,
lufttorkad
skinka,färsktomat,		
Boka bord
på Restaurang
Lördagen
den
24/4 Alpina
ruccola, parmesan.
Artist:till
PeoerPettersson
Välkomna
nya kvarterskrog
58.	 GudfadernVälkommen att avnjuta en
		
Tomat, mozzarella,
salami, färska
champinjoner,
ruccola, 		
godhör
middag
musik
gärnamed
av live
er på
0500-484811
Vid frågor
		 soltorkad tomat, fetaost.
59.	Quattro formaggio Meny:
0500-48
48 11Oxfilémedaljonger
. Gustav
Adolfsg
57. Skövde
		
Tomat, goudaost,
fetaost,
gorgonzolaost,
mozzarella.
med
60.	 Carpaccio
kantarellsås & råstekt potatis 198:		
Tomat, mozzarella, marinerad oxfilé, parmesan, ruccola, olivolja.

Nyhet!!!

Smörstekt lax med hollandaisesås,
kokt potatis & varma grönsaker 189:-

Vi har även glutenfria pizzabottnar,
Inklusive en stor stark, glas vin eller alkoholfri dryck
nöt- och kycklingkebab!
Boka bord på Restaurang Alpina
Välkomna till er nya kvarterskrog
Vid frågor hör gärna av er på 0500-484811

0500-48 48 11 . Gustav
Adolfsg 57. Skövde
Nyhet!!!

