Kebab
fräsch & god
Standard kebab 115:90:Pitabröd, kebabkött, sallad,
tomat, gurka, lök, feferoni, valfri
kebabsås.

Istanbul kebab 115:95:Pitabröd, kebabkött, sallad,
tomat, gurka, lök, champinjoner,
feferoni, vitlöksås.

Grekisk kebab 115:95:Pitabröd, kebabkött, fetaost,
sallad, tomat, gurka, lök, feferoni,
valfri kebabsås.

Kebab tallrik 100:120:Kebabkött, pommes, sallad,
tomat, gurka, lök, feferoni, valfri
kebabsås.

Hawaii kebab 115:95:Pitabröd, kebabkött, ananas, sallad, tomat, gurka, lök, feferoni,
bearnaisesås.

Kebabrulle 100:120:Tunnbröd, kebabkött, sallad,
tomat, gurka, lök, feferoni, valfri
kebabsås.

Grillat
friterat & lasagne
Hamburgare med bröd 105:85:150 g hamburgare, bröd, sallad,
dressing.

130:Lasagne al Forno 100:Pastaplattor med bechamelsås,
ost och köttfärssås.

Hamburger-tallrik 105:130:150 g hamburgare, pommes, sallad, dressing.

Schnitzel 110:140:Schnitzel, pommes, citron, sallad,
bearnaisesås.

120:Kyckling tallrik 100:Kyckling, pommes, sallad, tomat,
gurka, lök, feferoni, valfri kebabsås.

Fish & Chips 140:110:Friterad fisk, pommes, sallad,
remouladsås.

PIZZOR
kebab &annan god

mat

Varmt välkommen
till Pizzeria Björkö!

För det goda i livet.

Telefon 031-92 93 83
Välkommen!
Fullständiga rättigheter

www.bjorko-pizzeria.se

Övrigt

30:Kaffe/te 25:-

Räksmörgås 169:149:-

25:Dricka 33 cl. 20:-

115:Köttbullar 95:-

30:Dricka 50 cl. 25:-

Pannkakor 79:59:-

Dricka 2 liter 45:-

Falafel 115:från 90:-
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mat

Varmt välkommen
till Pizzeria Björkö!
Pizzeria Björkö öppnade våren
2007 och ligger på kajkanten i
Skarvikshamen på Björkös västra
sida.

Surfa in för aktuella öppettider och våra erbjudanden!

Lövbiff 110:140:Lövbiff, pommes, sallad, aromsmör.

PIZZOR
kebab &annan god

Bohus-Björkö,
som i dagligt tal
kallas Björkö, är
tillsammans med
Hönö, den största
av Öckerööarna
- och med mest
grönområden.

husgrunder, gärdesgårdar
och gamla odlingslyckor. Det
gör vandringen på ön till en
spännande
och betagande
upplevelse.

Pizzeria Björkö på kajkanten

Särskilt uppskattat
på Björkö är den stora mängd
stigar som löper i de flesta
områdena på ön. Man hittar
ständigt nya spännande stigar
att pröva och överallt ser man
kulturlämningar i form av

På Björkö
finns flera fina
badplatser.
Barnvänliga
sandstränder finns
i Kolvik, Klarvik,
Trollvik samt
Timmerviken.

Många väljer att sola och bada
från klipporna mot farleden
mellan Hälsö och Björkö med den
aldrig sinande strömmen av segeloch motorbåtar i blickfånget.

BJÖRKÖ INFORMATION
• Befolkning: 1416 invånare
• Landareal: 555 hektar
• Service: Livsmedelsbutik, gästhamn,
kiosk, skeppshandel och marin verkstad.

• Sjökort: 931
• Tillgänglighet: Bilfärja från Lilla Varholmen.
• Läs mer om Björkö: www.bohus-bjorko.se och www.bjorkohamn.se

För det goda i livet.

/bjorkopizzeria
Fullständiga
rättigheter!
Tel: 031-92 93 83
Tel 031-92 93
83. www.bjorko-pizzeria.se

www.bjorko-pizzeria.se
/bjorkopizzeria
Tel 031-92 93 83. www.bjorko-pizzeria.se

Pizzor
välj din favorit
1. VESUVIO 110:90:Tomatsås, ost, skinka. Har fått
namnet efter vulkanen Vesuvio.

15. CHIQUITA 100:120:Tomatsås, ost, skinka, banan,
curry.

2. CAPRICCIOSA 115:95:Tomatsås, ost, skinka, champinjoner. Betyder den nyckfulla. Den
mest köpta pizzan.

125:16. VENEZIA 105:Tomatsås, ost, skinka, tonfisk.

3. CACCIATORE 115:95:Tomatsås, ost, salami.
4. MARGHERITA 105:85:Tomatsås, ost. Många lägger på
egna favoriter hemma.
5. MARINARA 120:100 :Tomatsås, ost, räkor, musslor.
6. PESCATORE 125:105:Fiskarens pizza med tomatsås, ost,
tonfisk, räkor.

125:32. CANNIBAL 105:95:Tomatsås, ost, lök, köttfärs.

120:19. WALEWSKA 100:Tomatsås, ost, crabfish, räkor.

115:35. FUNGHI 95:Tomatsås, ost, champinjoner.

130:20. AFRICANA 110:Tomatsås, ost, banan, oxfilé, ananas, curry, jordnötter.

36. ROMANA 115:95:Tomatsås, ost, lök, skinka, köttfärs.

23. LA MAFIA 130:110:Tomatsås, ost, skinka, tonfisk,
räkor, champinjoner.

10. HAWAII 115:95:Enkel och god med tomatsås, ost,
skinka, ananas.

120:24. ADRIA 100:Tomatsås, ost, bacon, paprika,
ägg.

11. NAPOLI SPECIAL 135:115:Tomatsås, ost, kyckling, isbergsallad, färsk tomat, lök, gurka, valfri
kebabsås.

25. GORGONZOLA 130:110:Tomatsås, ost, champinjoner, oxfilé, gorgonzola.
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31. CARUSEL 135:115:Tomatsås, ost, lök, salami, bacon,
paprika, färsk tomat, köttfärs.

34. CHICKEN SPECIAL 130:110:Tomatsås, ost, lök, paprika, kyckling, färsk tomat, curry.

22. GUDFADER 130:110:- (Stark)
Mäktig och smakfull pizza med
tomatsås, ost, skinka, köttfärs,
kronärtskocka, piri-piri.

14. QUATTRO STAGIONI 110:130:Äkta italiensk pizza fylld med
underbara smaker - tomatsås, ost,
skinka, räkor, musslor, champinjoner, kronärtskocka.

135:46. MARIO 115:Tomatsås, ost, oxfilé, köttfärs, lök,
champinjoner, bearnaisesås.

130:18. PIZZA SPECIAL 110:Tomatsås, ost, skinka, vitlök, lök,
champinjoner, köttfärs, feferoni.

8. HUSETS PIZZA 120:100:- (Veg.)
Tomatsås, ost, lök, champinjoner,
paprika, ananas, vitlöksås.

13. VEGETALE 120:100:- (Veg.)
Tomatsås, ost, champinjoner,
oliver, lök, paprika, kronärtskocka.

30. MAMA MIA 125:105:Tomatsås, ost, köttfärs, lök, salami.

33. ORIENTAL 125:105:Både luktar och smakar väldigt gott
med tomatsås, ost, lök, köttfärs,
ägg.

21. CIAO CIAO 125:105:- (Inbakad)
Tomatsås, ost, champinjoner, oxfilé, vitlök, lök.

12. CALZONE 115:95:- (Inbakad)
Tomatsås, ost, skinka.

135:45. CHIPS PIZZA 115:Tomatsås, ost, köttfärs, pommes,
valfri kebabsås.

17. MEXICANA 125:105:- (Stark)
Tomatsås, ost, paprika, lök, piripiri, köttfärs, jalapeno.

7. TOMMASO 125:105:Tomatsås, ost, skinka, räkor.

120:9. SORRENTO 100:Smaken du aldrig glömmer med
tomatsås, ost, champinjoner, lök,
köttfärs.

29. DIABLO 115:95:Tomatsås, ost, köttfärs, paprika,
piri-piri.

26. HÖNÖ SPECIAL 135:115:Lyxig pizza med tomatsås, ost,
vitlök, piri-piri, lök, champinjoner,
oxfilé, gorgonzola, bearnaisesås.
27. KEBAB PIZZA 130:110:Tomatsås, ost, lök, champinjoner,
kebabkött, valfri kebabsås.
28. HAWAII SPECIAL 135:115:Tomatsås, ost, skinka, kebabkött,
ananas, bearnaisesås.
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37. KEBAB SPECIAL 115:135:Ö-borna kallar den för pizzornas
pizza med tomatsås, ost, kebabkött,
färsk tomat, lök, isbergsallad, gurka,
valfri kebabsås.
38. BABYLON 115:135:Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, oxfilé, paprika, bearnaisesås.
39. HANNA 125:105:- (Inbakad)
Tomatsås, ost, oxfilé, champinjoner,
lök, bearnaisesås.
40. INDIANA 130:110:Tomatsås, ost, kyckling, ananas,
banan, jordnötter, curry.
41. ACAPULCO 110:130:Tomatsås, ost, oxfilé, lök, champinjoner, tex-mex sås, vitlök.
42. AZTEKA 120:100:Tomatsås, ost, skinka, jalapeno, texmex sås.

120:- (Vegetarisk)
43. VERDI 100:Tomatsås, ost, lök, champinjoner,
feferoni, kronärtskocka, vitlök.

47. RONALDINHO 105:125:Tomatsås, ost, köttfärs, ananas,
valfri kebabsås.
48. LA BELLA 110:130:Tomatsås, ost, skinka, räkor,
banan, ananas, curry.
49. FRUKT PIZZA 115:95:Tomatsås, ost, banan, ananas,
jordnötter, curry.
50. ROMA 110:130:Tomatsås, ost, köttfärs, vitlök, räkor, bearnaisesås.

135:51. BIBLOS 115:Tomatsås, ost, oxfilé, lök, vitlök,
räkor, crabfish, bearnaisesås.
130:52. SENIORA 110:Tomatsås, ost, oxfilé, ägg,
bearnaisesås.
53. AL CAPONE 135:115:Tomatsås, ost, skinka, ananas, bacon, räkor, piri-piri, vitlök, bearnaisesås.

Specialpizzor
smakar lite mer...

59. PIZZA DI PARMA 145:125:Tomatsås, ost, parmaskinka, ruccola sallad, mozzarella, pesto,
färska tomater, olivolja.

64. ALEXANDER 145:125:60. FRATELLI D´ ITALIA 145:125:- Tomatsås, ost, mozzarella, parmaTomatsås, ost, parmaskinka,
skinka, gorgonzola, vitlök, färsk
mozarella, färsk basilika, pesto,
basilika.
färska tomater, olivolja.
65. IFK BJÖRKÖ 140:120:- (Stark)
61. FRUTTI DI MARE 140:120:Tomatsås, ost, paprika, lök, piriTomatsås, ost, kräftstjärtar, räkor, piri, oxfilé, köttfärs, jalapeno.
mozzarella, banan, ananas, vitlök140:sås.
66. HYPPELN SPECIAL 120:(Stark)
140:62. BJÖRKÖ SPECIAL 120:Tomatsås, ost, oxfilé, köttfärs,
Tomatsås, ost, kräftstjärtar, moz- lök, champinjoner, bacon,
zarella, banan, paprika, lök, jord- paprika, ananas, stark sås.
nötter, curry, vitlöksås.

Sallader
fräscha & goda

Till alla sallader ingår bröd och valfri sås - mild, vitlök eller stark.

54. JAKOB 110:130:- (Halvt inbakad)
Tomatsås, ost, kebabkött, fetaost,
lök, champinjoner, valfri kebabsås.

Ost & Skinksallad 120:100:Isbergsallad, tomat, gurka, lök,
ost, skinka, paprika, ananas,
majs.

125:55. NAPOLITANA 105:Tomatsås, ost, sardeller, oliver,
kapris.

Kycklingsallad 120:100:Isbergsallad, tomat, gurka, lök,
kyckling, paprika, ananas, majs.

125:56. AMORE 105:Tomatsås, ost, lök, bacon, köttfärs.

120:Kebabsallad 100:Isbergsallad, tomat, gurka, lök,
kebabkött, feferoni.

57. PRÄST 100:120:Tomatsås, ost, champinjoner, vitlök,
räkor.
58. BRYGGAN 135:115:Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, köttfärs, gorgonzola.

44. PINAN 130:110:- (Inbakad)
Tomatsås, ost, skinka, oxfilé, lök,
champinjoner, vitlök.
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140:63. QUAT. FORMAGGIO 120:Tomatsås, fyra sorters ostar, färsk
basilika.

120:Tonfisksallad 100:Isbergsallad, tomat, gurka, lök,
tonfisk, paprika, majs, ägg.
Räksallad
130:Räkor & crabfishsallad
110:-

Isbergsallad, tomat, gurka, lök,
majs majs.
räkor, paprika,
crabfish, paprika,

120:Grekisk sallad 100:Isbergsallad, tomat, gurka, lök,
fetaost, oliver, feferoni, paprika.

Tillbehör
för extra piff
• Kött, kyckling,
skaldjur
20:• Mozzarella & ost 20:• Delad pizza 10:• Övrigt 15:-

• Familjepizzor
- välj mellan alla våra
pizzor från 200:190 Kr

• Barnpizzor
- 10:- avdrag på ord.
pris

• Pizzasallad 10 kr
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