
www.pizzeriaarena.se
Klövergatan 2 NORRTÄLJE

1. KEBAB MED BRÖD

2. KEBABTALLRIK

3. X STOR TALLRIK

4. ISKANDER KEBAB

5. KEBABRULLE

6. KEBAB MED RIS ELLER BULGUR

1. OST OCH SKINKSALLAD

2. RÄKSALLAD

3. MIXSALLAD

4. AVOCADOSALLAD

5. HAWAIISALLAD

6. VÄSTKUSTSALLAD

7. GREKISKSALLAD

8. KYCKLINGSALLAD

9. KEBABSALLAD

10. TONFISKSALLAD

11. MOZZARELLASALLAD

12. VEGETARISK SALLAD

13. BULGURSALLAD

14. CEASARSALLAD

15. LAXALLAD

1. HEMLAGAD LASAGNE
2. BOLOGNESE

3. CARBONARA

4. KYCKLING

5. ARENA

6. VEGETARISK

7. PARMA

8. GORGONZOLA

9. AL AVOCADO

10. AL VONGOLE

11. AL PEPPING

12. PENNE COM CARNE

1. TACOTALLRIK

2. TACORULLE

3. TACOPIZZA

1. CHEESEBURGARE

2. PEAKBURGARE

3. SOULBURGARE

4. ABC-BURGARE

5. VEGETARISK BURGARE

6. HALLOUMIBURGARE

1. SCHNITZELTALLRIK
2. BIFFTALLRIK

1. KYCKLINGTALLRIK

2. X STOR KYCKLINGTALLRIK

3. KYCKLING M. BRÖD

4. KYCKLINGPIZZA

5. KYCKLINGSALLAD

6. KYCKLING M. RIS

7. KYCKLING M. BULGUR

8. KYCKLINGRULLE

1. OST- & SKINKRULLE

2. RÄKRULLE

3. MIXRULLE

4. AVOCADORULLE

5. VEGETARISK RULLE

6. LAXRULLE

Alla maträtter fins även 
i glutenfritt eller laktosfritt

  

Välj från hela menyn
Sallad, dricka, smör och bröd ingår

Taco meny

isbergssallad, tomat, gurka, ost, majs, lök, tacosås, tacochips, creme fraiche, köttfärs

isbergssallad, tomat, gurka, ost, majs, lök, tacosås, creme fraiche, köttfärs

isbergssallad, tomat, gurka, ost, majs, lök, tacosås, creme fraiche, köttfärs

105:-

105:-

105:-

Hamburgare meny

sallad, cheddarost, husets dressing

sallad, biff tomat, cheddarost, husets dressing

sallad, biff tomat, rökt bacon, cheddarost, husets dressing

Chedarost, sallad, avokado, rökt bacon, biff tomat, jalapeños, lök, husets dressing

sallad, biff tomat, lök, avokado, husets dressing

Avokado, sallad, biff tomat, lök, husets dressing

ENKEL 100G 
DUBBEL 2X100G 

119:-
139:-

Kebabkött, isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, fefferoni, valfri sås

Pommes frites, isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, kebabkött, fefferoni, valfri sås

Pommes frites, isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, kebabkött, fefferoni, valfri sås

Hembakat bröd, isbergssalld, färska tomater, gurka, kebabkött, fefferoni, valfri sås

Isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, kebabkött, fefferoni, valfri sås

Isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, kebabkött, fefferoni, valfri sås

KEBAB

100:-
115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

115:-

Kycklingkebab

kycklingkebab, pommes frites, färska tomater, gurka, lök, peperoni, currysås,
 isbergssallad

kycklingkebab, isbergssallad, pommes frites, gurka, lök,färska tomater, fefferoni,
 currysås

kycklingkebab, isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, fefferoni, currysås

kycklingkebab, lök, fefferoni, currysås

isbergssallad, färska tomater, gurka,lök, fefferoni, currysås

kycklingkebab, ris, isbergssallad, färska tomater, gurka, fefferoni, lök, currysås

kycklingkebab, bulgur, isbergssallad, färska tomater, gurka, fefferoni, lök, currysås

kycklingkebab isbergssallad, färska tomater, gurka, lök, fefferoni, currysås

105:-

105:-

105:-

105:-

105:-

115:-

115:-

90:-

90:-

105:-

105:-

105:-

105:-

105:-

Grillrätter
med bearnaisesås
med bearnaisesås

119:-
139:-

Salladsrulle
ISBERGSSALLAD, GURKA, FÄRSKA TOMATER OCH VALFRI SÅS INGÅR

Ost, skinka, paprika, majs

Färska champinjoner, räkor, paprika, citron, ägg

Ost, skinka, räkor, tonfisk, anannas, oliver

Färska champinjoner, skinka, ost, räkor, ägg, avocado

lök, färska champinjoner, ananas, ost, avokado, grön paprika, majs

Rökt lax, fetaost, rödlök, oliver, citron, ägg

SALLADER

Pastarätter

Ost, skinka, paprika och majs

Färska champinjoner, räkor, paprika, citron, ägg

Ost, skinka, räkor, tonfisk, ananas, oliver

Färska champinjoner, skinka ost, räkor, ägg, avocado

Ost, skinka, räkor och ananas

Musslor, färska champinjoner, räkor, citron, ägg, tonfisk

Fetaost, lök, oliver, fefferoni, citron

Paprika, färska champinjoner, ananas, kyckling, majs, oliver

Lök, fefferoni, kebabkött, valfri sås

Ost, tonfisk, lök, ägg, oliver, citron

Lök, soltorkadetomater, parmaskinka, mozzarellaost, oliver, färsk basilika

Grön paprika, majs, lök, avocado, oliver, annanas, färska champinjoner

Kyckling, fårost, lök, majs, paprika, bulgur

Rödlök, Kycklingfilé, bacon, krutonger, granapadaboost, soltorkadetomater,   

Rökt lax, fetaost, rödlök, oliver, citron, ägg

Kötfärs, parmesanost, spagetti

Bacon, lök, olivolja, gräddsås, parmesanost, äggula, svartpeppar, spagetti

Kyckling, lök, fäsk paprika, färska champinjoner, gräddsås, curry, parmesanost, 
pennepasta

Oxfilé, färska paprika, färska champinjoner, färsk vitlök, gräddsås, parmesanost, 
pennepasta

Färsk champinjoner, färsk paprika, soltorkade tomater, gräddsås, parmesanost, 
pennepasta

Skinka, färska tomater, gorgonzola, gräddsås, parmesanost, pennepasta

Soltorkade tomater, mozzarella, pesto, ruccola, parmesanost, gräddsås, pennepasta

Räkor, kaviar, avocado, vitlök, chilipeppar, vit vin, gräddsås, parmesanost, spagetti

Räkor, scampi, musslor, chili, vitlök, vit vin, gräddsås, parmesanost, spagetti

Fläskfilé, anans, lök, curry, gräddsås, parmesanost, penne pasta

Oxkfilé, vitlök, f.champinjoner, f.tomater, chilipeppar, vitvin, ruccola, parmesanost

105:-

105:-

Dagens lunch

 99:-
ÖPPETTIDER

Vardagar:10.30 -21.00
Helger: 11.00-21.00

POMMES OCH CHILI MAJO INGÅR 

Det går att beställa och 
betala direkt på hemsidan


