
Plats för Dessert?

Ingen annan cocktail har 
samma elegans, samma upp-
burenhet som Dry Martini.
Klar. Klassisk. Omtalad. Inte 
varje år den mest beställ-
da på krogar världen över, 
men över tid ohotad. I en 
klass för sig. Inte ens i tider 
då smakpreferenser lutat 
gentemot mer sötsliskiga 
ting som Lennart, Snowball 
och Lumumba, har den varit 
uträknad. Även i sådana 
tider, läs 80- och 90-talet, har 
den mest nybakade barten-
der alltid kunnat blanda till 

I Solvikens quiz mäter 
vi krafterna. Sorterar 
ut och skiljer de lärde 
från vetet.

Quiz
 -med Martin & Olle
Det är här svärfar sätts 
på plats en gång för 
alla och där helt plöts-
ligt fullständigt ovid-
kommande kunskap 
som vilket år blixtlåset 
uppfanns eller vad de 
där tre små benen i 
öronen  heter kan fälla 
avgörandet. Och löna 
sig - det blir självklart 

den rätt. Eller ”rätt” förres-
ten - det där är en inte så lite 
omtvistad sak. I äldre recept 
är Dry Martini betydligt 
sötare än idag. Nu finns det 
de för vilka det räcker att 
vermouthflaskan stått en 
stund jämte ginen i hyllan. 
Rätt för oss är sex delar gin, 
en del vermouth, 6:1, om du 
inte vill ha den på annat sätt 
så klart. Kan du beställa en 
Martini helt utan Vermouth 
på Solviken? – Icke! Då är 
det inte längre en Martini 
nämligen, och lite sabla 
självaktning måste en bar  
ändå ha. Du kan däremot 
beställa en ”straight gin” med 
en grön oliv om du vill, men 
det är något helt annat.
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Vår egen rom

Dry Martini
- och andra drinkar, nästa sida

Klassisk
och ohotad

En smarrig dessert och kaffe 
är den perfekta avslutningen 
på en lyckad middag! Rentav 
en förutsättning till och med. 
Redan mätt? - Det är inga 
problem. Norska forskare har 
nämligen kommit fram till att 

sockret i desserten utvidgar 
magsäcken och då lämnas 
samtidigt lite mer plats åt 
en god efterrätt. Man skulle 
kunna säga att desserten 
liksom gör plats åt sig själv. 
Hur smart är inte det?

PIZZA
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26 Quattro
formaggio

179.-
Mozzarella, peccorino-
tryffel, Gorgonzola och 
lagrad ost

28 Subbe
179.-

Mozzarella, salami, 
oliver, soltorkad tomat, 
ruccola och parmesan

30 Bo
179.-

Mozzarella, skinka, 
salami, paprika och 
kantereller

31 Pistachi
185.-

Mozzarella, getost, pä-
ron, pistaschnötter och 
honung

35 Peppar
185.-

Oxfilé, fefferoni och 
pepparsås.

36 Kabe
185.-

Oxfilé,  kantareller, 
peccorinotryffel och 
ruccola

38 Black
& White

179.-
Oxfilé, Fläskfilé, lök och 
kebabsås

1 La Scala
155.-

Skinka, bacon och lök

2 Vesuvio
129.-

Skinka

3 Caruso
145.-

Kryddstark pepperoni

7 Solviken
169.-

Kebab, bacon, lök
och kebabsås

6 Kebabpizza
169.-

Kebab, fefferoni, lök och 
kebabsås

8 Margarita
129.-

Mozzarella, basilika och 
olivolja

9 Pinocchio
155.-

Skinka och räkor

10 Capricciosa
149.-

Skinka och 
champinjoner

15 Vege
169.-

Champinjoner, lök, vit-
lök, tomater, paprika och 
kronärtskocka

16 Hawaii
149.-

Skinka och ananas

17 Husets
Special

169.-
Fläskfilé, lök och
bearnaisesås

22 Palermo
179.-

Mozzarella, lufttorkad 
skinka, soltorkade 
tomater och ruccola

23 Isabella
179.-

Mozzarella, kyckling, 
soltorkade tomater och 
ruccola 

21 Apelviken
165.-

Salami, skinka och 
champinjoner

40 Gorgonzola
179.-

Oxfilé, Gorgonzola och 
champinjoner

42 Vegan
155.-

Vegansk ost, 
champinjoner, lök, 
vitlök, tomater, paprika 
och kronärtskocka

41 Matti
185.-

Mozzarella, oxfilé, vitlök, 
ruccola och parmesan

45 Roberto
185.-

Mozzarella, fetaost, pesto 
och lufttorkad skinka

43 Jägarpizza
199.-

Renskav, crème fraîche, 
riven pepparrot, 
kantareller och lingon

# Barnpizza
115.-

Vesuvio, Kebab, Hawaii 
och Capricciosa. Alla 
övriga pizzor kan också 
beställas som barnpizza, 
vi drar då av 20.-

Alla pizzor bakas med
hemmagjord tomatsås
och Västerviks gräddost,
Mozarella där så anges
och veganost på nr 42.

Lägg till:
Oxfilé eller räkor, 30.-
Fläskfilé, skinka, kebab, 
Gorgonzola eller ost, 25.-
Champinjoner, ananas, 
eller kebabsås, 15.-
Vitlök, lök eller  
paprika, 0.-

Visste du att pizzasallad 
är en svensk företeelse? 
Det sägs att krögaren 
Guiseppe Sperandio 
serverade strimlad vitkål 
i vinägrett som sallad på 
sin restaurang Pizzeria 
Piazza Opera för att 
hålla kostnaderna nere.
Sedan spred sig konceptet 
vidare till att idag vara 
ett självklart tillbehör 
till svensk pizzeria med 
själaktning.

Allergi?
Hör du till dem som 
inte är bästa kompis 
med nötter, gluten, 
röda saker eller något 
helt annat. Prata med 
oss innan du beställer 
så får du all informa-
tion du behöver för att 
slippa dem..

Kontantfritt
Som så många andra 
har vi lämnat mynt 
och sedlar åt historien. 
Skälen är flera, men 
framför allt gör vi det 
för våra anställdas skull 
och deras arbetsmiljö.

pris till vinnarna.  
Kniper ert lag första- 
platsen kvalificerar ni 
er också till mästar-
drabbningen ...

QM

Den 6e januari 2023 
är det grande finale, 
quizmästerskap dit vi 
bjuder in alla vinnare 
under 2022 och låter 
de göra upp om titeln! 

Det är två Quiz kvar 
2022, den 3 november 
och 22 december. Till 
våren fortsätter vi, och 
så blir det ett nytt QM i 
januari 2023.

14 Fyra 
Årstider

165.-
Skinka, champinjoner, 
räkor och musslor

795:- | Barn 5-12 år 395.- | Barn 0-4 år 0.-

Ett sittande julbord i fyra serveringar. Klassiska läckerheter samsas med ett och annat 
nytänk. Vörtbröd, Janssons naturligtvis – hur skulle det annars se ut. Grillade revben 

och allt det andra. Torsdag, fredag och lördag 24/11 - 17/12.



Köttbullar
En riktig barnfavorit!
Klassiskt, som vi tycker
det skall vara, med kokt
potatis, gräddsås och
lingon..

Fish n’ Chips
Storbritanniens enda 
vettiga bidrag till 
världens kök; friterad 
fiskfilé, pommes frites 
och aioli.

Dessert
Säg den som inte älskar
glass, barn som vuxen.
Finns ju inte. Tre kulor
len vaniljglass med
chokladtopping och kex
till barnen..

FÖRRÄTT À LA CARTE
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Öl 
Åtminstone ett litet urval. 
Fråga gärna servitör eller 
bartender om vår rom eller 
din favoritdrink. Några viner 
hittar du på nästa sida, men 
vi har många fler. 

och andra
drycker.

FÖ
R 

BA
RN À la carte

295.-
115.-

139.-

65.-

Toast Skagen
Mer klassiskt blir det inte. Serveras med handskalade räkor,
citronpärlor och rostat bröd.

Rödbetscarpaccio
Fetaost, rostade solroskärnor, balsamvinäger, kallpressad  
rapsolja, salladslök och färsk grön sparris.

Vitlöksbröd
Serveras med aioli

175.-

125.-

65.-

199.-

150g  295.-

l, 110g  239.-

150g  385.-

xl, 220g  299.-

3

Dessert
Vi har sparat det bästa till sist. Som det skall vara. Ingen middag är fullbordad utan något 
sött att runda av med. Hoppa över dessert? Kanske, men vi ser ingen anledning till varför. 
Det skulle vara som att spela sjutton hål och strunta i det artonde. Eller som fem säsonger av 
Sopranos.

Chokladbakelse
Ljummen chokladbakelse serveras med rostade hasselnötter, färska bär och vaniljglass !

145.-

Crème brûlée
Rostade hasselnötter, popcorn, hjortronmylta och citronsorbet. Popcorn?, tänker du kanske ... 
Jajjamen, svarar vi.

135.-

Klassisk, oemotståndlig marängsviss ... barnsligt god!
Maräng, vaniljglass, vispad grädde,  säsongens bär och chokladsås. 

105.-

Ugnsbakad torskrygg
Serveras med färsk spenat, morötter, silverlök, 
sandefjordsås och kokt potatis.

Grillad oxfilé
Serveras med ugnsbakade tomater, padrones med riven 
parmesan, gårdschips med smak av tryffel, valfri sås och 
potatis.

Helstekt fläskfilé
Serveras med mixad sallad, tomater, gurka och fetaost. 
Valfri sås och potatis .

Schnitzel a la Solviken
Av fläskytterfilé, serveras med gröna ärtor, kapris,
citron, persiljesmör och valfri potatis.

Gratinerad canneloni
Serveras med ugnsbakade tomater, rostade pinjenötter, 
riven Grana Padano och pesto. 

Till rätter med ”valfri potatis” kan du välja mellan
potatisgratäng, stekt potatis eller pommes frites.  
Där "valfri sås" ingår väjer du mellan bearnaise-, peppar- 
eller murkelsås.

Börja med: Röda
Nederburg 56 Hundred 
Fruktigt vin med smak av mörka bär 
och frukter, liten hint av mörk choklad. 
Druva: Cabernet Sauvignon, Sydafrika
85.- / 339.-
Roodeberg
Fruktigt generöst och smakrikt. Rustik 
karaktär. Druvor: Cabernet Sauvignon, 
Merlot och Shiraz, Sydafrika
95.- / 379.-
Ruffino Chianti Superiore DOCG
Smaken är medelfyllig med inslag av 
körsbär, kryddor och torkade örter.
Druvor: Sangiovese, Syrah, Merlot och 
Cabernet Sauvignon, Italien
459.-
Sans Soufre Ajouté
Mycket runt och fylligt vin där den 
röda frukten dominerar. Druvor: 
Carignan och Grenache, Frankrike
409.-

Vita
Nederburg 56 Hundred
Smaken är torr, frisk och fruktig med 
inslag av citrus och krusbär. Druva: 
Sauvignon Blanc, Sydafrika
85.- / 339.-
Roodeberg White
Smaken är medelfyllig med tydlig smak 
av lime, persika och melon. Druvor: 
Chardonnay, Chenin Blanc Och 
Sauvignon Blanc, Sydafrika
95.- / 379.-
Gustave Lorentz Riesling (Vegan)
Torrt med en hög syra och frukt som 
får en att tänka på syrlig persika och 
blodgrape. Druva: Riesling, Frankrike
446.-

Bubbel
Abazzia Prosecco Extra Dry
Fruktig och generös doft av päronsplit 
och melon plus lite citrus och mandel-
massa. Smaken är fräsch med behagliga 
bubblor. Druva: Glera, Italien
89.- / 359.-
Faustino Cava Brut
Frisk med mogen doft av gula äpplen, 
päron, mineraler och en lätt brödighet. 
Torr ungdomlig smak med frisk syra. 
Druva, Viura och Chardonnay, Spanien
99.- / 439.-

 84.-

Arancia Collins
Apelsingin, citronjuice, 
sockerlag och sodavatten

Lemon Cheesecake
Citronvodka, vaniljlikör, 
citronjuice, sockerlag och 7up

Pisco Sour
Pisco, citronjuice, sockerlag, 
äggvita och Peychaud´s 
Bitters

Fröken Alva
Ljus rom, fläderlikör, viollikör, 
citronjuice och sockerlag

Whisky Sour
Bourbon, citronjuice, sock-
erlag, äggvita och angostura 
bitters

0,0% Cocktails
Andreas Hallon
Hallonlag, tranbärsjuice, 
citronjuice och 7up

Dagges Tropiska
Mangolag, Ananasjuice,  
citronjuice och 7up

Linnéas Fläderdröm
Fläderlemonad, limejuice, 
äpple och mynta 

 155.-

Alkoholfritt
Läsk, 25/40cl > 35/45.-
Cola Zero, 33cl > 45.-
Carlsberg non-alcoholic, 
40cl > 58.-
Brooklyn Special effects, 
0,4% 33cl > 58.-
Somersby Apple 0,0%, 
33cl > 58.-
Ginger Joe non-alcoholic, 
33cl > 65.-

Öl på fat
Falcon export, 40cl  > 79.-
Carlsberg Hof, 40cl > 76.-
Eriksberg Karaktär, 40cl 
> 88.-
Staropramen, 40cl > 92.-
Nya Carnegiebryggeriet, 
100W IPA, 40cl > 99.-

Öl på flaska
Nya Carnegie Jack Ses-
sion IPA, 33cl > 85.-
Nya Carnegie Kellerbier, 
33cl > 85.-
Nya Carnegie Hallo Sour, 
33cl > 90.-

Kronenbourg 1664 Blanc, 
33cl > 84:-
Corona, 33cl  > 85:-
Erdinger Weissbier, 50cl  
> 105.-
Eriksberg Original, 50cl 
> 95.-

Cider och Ginger 
Beer
Somersby Pear, 33cl  
> 79.-
Somersby Rosé, 33cl  
> 79.-
Ginger Joe, 33cl > 91.-

Apertif &  
 Klassiker
Dry Martini
Gin, dry vermouth och  
apelsinbitters

Negroni
Gin, röd Vermouth och 
Campari

Daiquiri
Ljus rom, limejuice och  
sockerlag 


