Välkomna till Surfvikens restaurang
med havet som sällskap

Gött käk 12 – 21 (fredag & lördag 22)
Chili cheese steak:
Pannini - Flank steak- tomat -padrones - ostsås
195

Hos oss njuter du av livet och att bara ”vara”.
Ät hur du vill, beställ in allt på en gång till bordet
och dela sins emellan ifall ni önskar.
Vill du ha en rätt som förrätt eller efterrätt,
skriv det som meddelande till köket annars kommer allt på en & samma gång!
-

Här jobbar vi med appen ”Loco” för att göra din upplevelse och vår arbetssituation ännu
bättre. Den är endast ett komplement till vår grymma personal. Och det bästa utav allt –
när du är nöjd är det bara att gå!
-

Viktig info!

Tänk på att ifall ni är flera i sällskapet som beställer från olika telefoner och vill äta samtidigt, beställ då samtidigt .
Byt ej bord, då finner du servitriser som springer runt och letar efter dig.

Veggie Melt:
Pannini - Grillad grönsaker- chilimajonäs- ostsås
175

Sotad Laxsallad:
Sotad lax - sotad gurka - fetaost- melon - Ruccula - srirachamajonnäs
195

Lammgryta:
lamm - legym- yoghurt - focaccia
229

Caesarsallad:
Kyckling/räkor - bacon - Parmigiano-Reggiano - romansallad - sardelldressing
179/199

Taco Hey:
Smörslungad Fisk- koriander- mangosalsa- feta - chipotlemajonnäs - cosmopolitansallad
229

Shrimp Roll & bisque

Bubbel

Barsnacks 12 -sent

Cava/Prosecco		
95/425

Cajunkanderade popcorn

Prosecco - Rosé

35

95/425

Salta Padrones med dipp

True Colours Cava Brut
Spanien
499			
Louise Bouillot
Crémant de Bourgogne, Frankrike

75

Grönsaker med dipp
39

Tryffelchips
Salta chips
35

Surfbrädan
3 chark från Sverige – 1 go ost –
rotfruktschips – marinerade oliver
189

Dela

269

Kvällens 17 - 21

Louise Bouillot - Magnum
Crémant de Bourgogne, Frankrike
859		
Louise Bouillot - Rosé
Crémant de Bourgogne, Frankrike
525

Moët & Chandon Champagne
Frankrike
798
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Pizza 11 -sent
Pizza Pepperoni.

Varje kväll serverar vi en kött och
Pepperoni -tomat - ruccula –
en fiskrätt med dagens skörd
vitlöksolja – paprika
från Backa Köksträdgård
149
Fråga personalen vad vi
erbjuder ikväll!
285

525

35

Tips

Brioche- smörslungade räkor- persisk sallad - srirachamayo -koriander - hummersoppa.
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Pizza Bianca:
Creme fraise - räkor- dill rostad grönkål - citronzest
199

För våra mindre kompisar

upp till 13 år

Amerikanska pannkakor

75

Pizza Margeritha
99

Varm pannini med ost &
skinka

Surfvikens Pizza Margeritha
69
Mozzarella - basilika -tryffelolja
135

Pizza Capresse
Mozzarella - färsk tomat basilika-olivolja-salt-peppar
199

Pizzorna består av surdegsbotten & serveras med hemkokt tomatsås med ett lite sting av chili. Pizza Bianco är bottnad med crème
fraish.
Alla pizzor går att få glutenfria till en kostnad av 15 kr. Observera
att de bakas i samma ugn.

Är du allergisk? Prata med oss som jobbar, så hjälper vi dig.

Wine Mechanichs

Kaffemeny

Vi är stolta & glada att kunna sälja närproducerat vin från Göteborg. Nordens första Urbana
vinproducent!

Husets kaffe – Sumatra, Indonesien
Mörkrostat, klassiskt Sumatrakaffe med fyllig smak
och typiskt kryddiga toner
På ön Sumatra i Indonesien handplockas alla kaffebönor. Detta kaffe kommer från området runt
Lake Toba beläget på över tusen meters höjd. Här arbetar ca femhundra anslutna familjejordbruk tillsammans för en minimal påverkan av öns miljö.
Den milda – Nyamurinda, Rwanda
Mellanrostat, krämig med en rund sötma, toner
från plommon, mogna vinbär och karamell
Kaffebönorna kommer från ett kooperativ i Rwanda som framgångsrikt drivs utav två systrar,
Francine & Immaculate Nyiramana, vilka överlevde folkmordet i Rwanda. Dem arbetar hängivet
och noggrant med att odla och förädla kaffe och stödjer aktivt kvinnliga familjeodlare i regionen
för återuppbyggnaden av samhället i sitt område.
Starkt – Sydamerika, Indien
En modern och söt Espresso med nötaktig karaktär
Denna espresso är rostad med ekologiska Robustabönor från Kaapi Royale, en av Indiens finaste Robustor som ger en riktigt bra crema på espresson, samt Arabicabönor från Colombia och
Brasilien.

Kuriosa

Kaffet är lokalrostat i Stenungsund av BLAKK kafferosteri. Rosteriet använder sig enbart utav
Specialkaffe för att garantera högsta kvalité. Specialkaffe är bönor som fått mer än 80poäng på
en 100gradig skala vilket betyder att bönorna vuxit under optimala odlingsförhållanden i ideala
klimat med bra jordmån samt har minimala defekter. Resultatet blir bönor som ger en unik smak
och doft. BLAKK kafferosteri använder sig enbart utav bönor som är spårbara hela vägen tillbaka
till ursprung för ökad kunskap och förståelse av kaffeodlarnas arbetsförhållanden och bönornas
växttillstånd.
Bryggkaffe – 35
Sumatra, Indonesien
Cappuccino – 45
Sydamerika, Indien
Cortado – 45
Sydamerika, Indien
Espresso – 42
Sydamerika, Indien
Dubbel espresso – 45
Sydamerika, Indien
Café latte – 48
Sydamerika, Indien
Pressokaffe
Nyamurinda, Rwanda
Stor – 79
Liten – 45

Goa grejer

Floaters
Sorbet - prosecco
125

Tryffel
39

Dagens lokalt producerade glass från
Fikahuset i Stenungsund
25 spänn kulan

Ahlgrens bilar

Chit-Chat Chenin Blanc 2020 Ekologisk
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av gula
plommon, örter, bivax, krusbär & grapefrukt
125/445
		
Gimme, Gimme, Gimme Riesling 2019
Fruktigt, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, mineral, honung, ananas		
565
		
WineMechanics Syrah 2018
Fruktig smak med inslag av fat, björnbär, plommon, viol, blåbär & vitpeppar		
599
		
Fråga efter vår vinlista eller kika i appen för
fler viner!!
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Fika

Skagenbaguett
79

Ost- skinkmacka

55
Belgisk Våffla
Våffla - Sea Salted Caramel- stekta äpp- Dgens Mjuka kaka
35
len – caramel de leche
129

På Wine Mechanics i Gamlestadens slakthusområde produceras vin enligt konstens alla regler, med
druvor direkt från Pfalz i Tyskland och från Norra
Rhône i Frankrike. Druvorna transporteras till vineriet i kylda lastbilar och når sedan Gamlestaden
två dygn efter plockning. Väl där börjar det stora
jobbet med att krossa, pressa och jäsa druvorna
till vitt, rött och rosa vin. Allt vin är veganskt.

Hantverksöl

Poppels- Jonsered
Session IPA
London Lager
West Coast IPA
American Pale Ale
Brewhuslän- Jörlanda
Skatan i Gatan IPA
Taco Beer
Vienna Laer
Aligen Brewery - Kungälv
Utopia American Pale Ale
86
Göteborgs Nya Starkpilsner - Göteborg
33/50 cl
68/86 kr

Öl

Corona
75

Peroni
73

Hof
54

På fat

Berliner Kinger
62
Poppels Wesy Coast IPA
82

Non alkoholik dryck

Drinkar

30

159

39

129/159

30/69

159

Läsk - CubaCola-Sprite-Fanta-Fanta Lemon

Surfviken Mule

Juice från Rescued

Surfvikens GT

San Pellegrino 25/75 cl

Peach Collins

Ginger Joe

Aperol Spritz
109
Limoncello Spritz

47

Cider
42
Öl
47

109

