Bossas Caesar Bowl med
majskycklingbröst

Bossas fisk och skaldjur
in the Bowl (L, G)
Bossa Novas klassiskt krämiga fisksoppa med
sik, lax, tigerräkor, blåmusslor och sikrom.

20,00€

På roman- och mix sallad vänd i
Caesardressing och pumpafröolja med
surdegskrutonger, Grana Padano, granatäpple
och grillad sparris

22,00€
Vegetarisk 14€

Poke on the beach med rimmad lax
och tigerräkor
Med sallad, ananas, jordgubbar, honung- och
vattenmelon, granat äpple, gurka, vårlök,
koriander, rättika och rädisa. Serveras med
wasabismaksatt majonnäs

Brödkorg med nässel- och chilidip
Rört smör och örtmarinerade oliver

23,00€
Vegetarisk 14,00€

2,50€ / Person

The Beach Hunk
Med helstekt flank steak och handskalade
räkor serverat på sallad, färsk pasta, oliver,
körsbärstomater, Grana Padano, mozzarella
och ägg. Serveras med Thousand Island
dressing

24,00€

BOSSA PIZ
Oxfilé & Svamp
Serveras på krispigt botten av vetedegsbakad piz
med mozzarella, gorgonzola, färska tomater och
fikonsmaksatt balsamicosirap

17,00€
Roma & Mozzarella
Krispbakat botten med hackade tomater och
basilikaolja. Toppad med färsk mozzarella och
sallad

15,00€

Check out our events at

www.beachclub.fi

Pepperoni Piz
FRÅN GRILLEN

Pepperoni i världsklass med färska tomater på
krispig pizzabotten

14,00€

Kalv entrecoté

Bossa Blues
Skinka, ananas och inhemsk blåmögel på
krispig pizzabotten

29,00€

16,00€

Helstekt flank stek på Angus Beef
200g
23,00€

Bossa Nova hamburger

Grillad sikfilé
24,00€

Grillad Angus Beef gjord på ryggbiff och flank
steak på brioche bröd med sallad, tomat,
picklad rödlök, bacon, emmentaler,
cheddarost, guacamole, chilidessing och
parmesan-koriander fries.

21,00€
Vegetarisk 15,00€
Kan fås som glutenfri

Grillad Atlantic Lax
23,00€
Bossas Surf & Turf gjort på
örtmarinerad fläskfilé och tigerräka
25,00€
Alla grillrätter serveras med
timjanemulsion, mix sallad, pommes eller
kokt potatis

Check out our events at

www.beachclub.fi

DET SÖTA
Vanilj & apelsin pannacotta
Med vitchoklad och jordgubbar

9,00€
Husets Tiramisu med
Espresso-lakrits shot
Serveras med färska bär

9,00€
Alltid på bossa, färska jordgubbar
Serverade med ditt val av grädde eller
vaniljglass

9,00€

Check out our events at

www.beachclub.fi

