
Vad händer hos oss? 
Följ oss: @beachcuisinekviberg

Vi finns på Krutvägen 6 i Kviberg

BURGERS
SEASON BURGER
Sätt guldkant på tillvaron med vår hyllning 
till skogens guld: kantarellburgaren. 180g 
högrevsburgare, kantarellmajo, sallad, 
långlagrad ost och karamelliserad lök i potato 
bun. Serveras med pommes.        

129:-

CHILI & CHEESE BURGER
Fräsch, het och krämig - tre ord som 
sammanfattar denna burgare som toppas 
med en skiva friterad halloumi. 180g 
högrevsburgare, panerad chilimarinerad 
halloumi, majo, sallad, chili och lök i potato 
bun. Serveras med pommes. 

145:-

VEGGIE SEASON BURGER (VEG)
Husets vegetariska burgare med grillad 
halloumi. 120g halloumi, kantarellmajo, sallad, 
långlagrad ost och karamelliserad lök i potato 
bun. Serveras med pommes.

129:-

VEGGIE FRIED HALLOUMI 
BURGER (VEG)
Fräsch burgare med viss hetta från  
chilimarinerad halloumi. Friterad, panerad 
halloumi (120g), majo, chili, lök och sallad i 
potatobun. Serveras med pommes.
 129:-

SALLAD & PASTA
PECORINO- OCH  
PÄRONFAGOTTO (VEG) 
Balansen mellan sötma från päron med sälta 
från pecorino gör detta till en vinnande 
pastarätt. Pecorino och päron-fagotto med 
valnötspesto, semitorkad tomat, långlagrad 
ost och färska örter.Kan fås med grillad 
kycklingfilé som tillbehör.

99:/119:-

BEACH SALLAD 
Fräsch och lite srirachahet sallad med 
asiatiska influenser. Salladsmix, blandade 
grönsaker, lök, chili, sriracha- och lime-dressing 
samt färska örter.
Serveras med rostat bröd och tillval av 
antingen räkor, kyckling eller friterad, 
chilimarinerad halloumi (veg).
 

109:-

ÖVRIGA RÄTTER
CHILI BY THE BEACH
Mustig chiligryta på högrev med toner av 
anchochili och choklad. Serveras med ris, 
syrad grädde, chili och rostat bröd.

  119:-  
VECKANS RÄTT
Fråga personalen vad som serveras idag. 
 

SCROCCHIARELLA
Luftigt och frasigt surdegsbröd från  

Italien med följande toppingalternativ:

PROSCIUTTO
Scrocchiarellabröd med långlagrad ost och 
mozzarella, toppad med prosciutto, semitorka-
de tomater och ruccola.

99:-
VÄSTKUST
Scrocchiarellabröd med långlagrad ost och 
mozzarella, toppad med syrad grädde, räkor, 
stenbitsrom, lök, örter  
och citrus. 99:-

CHEVRÉ (VEG)
Scrocchiarellabröd med långlagrad ost och 
mozzarella, toppad med chevré, chili- och 
tomatchutney, rostade nötter, semitorkad 
tomat, chili och ruccola.

99:-

SMÅRÄTTER

CHEVRÉ- OCH CHILITOAST (VEG)  
Luftigt surdegsbröd med chevré, chili- och 
tomatchutney, rostade nötter, chili och grönt.
 

49:-
  

OSTGRATINERADE NACHOS (VEG) 
Gratinerade nachos med långlagrad ost och 
chili. 

39:-
VÅRRULLE (VEG)
Frasiga, vegetariska vårrullar serverade med 
sriracha och limedipp, chili och örter.

   49:-

EFTERRÄTT

SMORESPIZZA
Dessertpizza på scrocchiarellabröd influerad av 
en traditionell amerikansk campingdessert: 
smores. Vår efterrättspizza toppas med 
nutella, marshmallows, kakcrunch och vit 
choklad.
   49:-  
CITRUS- OCH MARÄNGPIZZA
Den traditionella citron- och marängpajen i 
nytappning. Dessertpizza på scrocchiarella-
bröd, toppat med citrus curd, torkade hallon, 
marängcrunch och mynta. 

49:-
BROWNIE
Kladdig och go - vår egen brownie serveras 
med vaniljglass och kakcrunch.

59:-

TILLBEHÖR
Rotfruktschips 29:-
Kantarellmajo  29:-
Sriracha- och 
limedressing  29:-
Majo   19:-

Boka bord: 
031-47 52 82

Dagens lunch 

vardagar 11-14.  
   
Fredagsmys med något gott 

till kaffet på fredagar. 

80:- Quiznight Lördagar kl. 20.00 
När ni äter lunch 

hos oss ingår 
1 timme beachvolley!




