Käringsund Resort & Conference är en fantastisk plats vid havet i Eckerö på Ålands västra spets. Här erbjuds semesterprogram, företagskonferenser
och evenemang av många olika slag. Vi har stugor, villor och camping, en stor terrass med pool, café, pizzeria, restaurang samt en komplett
konferensanläggning. Hos oss finns ett stort utbud av aktiviteter och i vår omgivning finns massor av attraktioner av olika slag.

PIZZAMENY
1. Margarita

10,30€

9. Marinera il Pollo

13,50€

2. Vesuvio (fås även inbakad)
(tomatsås, mozzarella,skinka)

11,30€

10. Pizza Tre Gusti

13,50€

3. Hawaii

12,30€

11. Pizza Mia

14,30€

4. Capricciosa

12,30€

12. Super Snobben

14,30€

5. Opera

12,30€

13. Gondola

14,30€

6. Bussola

13,30€

14. Quattro

14,30€

7. Vegan Pizza

13,50€

15. Käringsunds Pizza

15,30€

8. Vegetale Pizza

13,50€

16. High Protein Pizza

16,30€

(tomatsås, mozzarella, parmesan)

(tomatsås, mozzarella,skinka, ananas)

(tomatsås, mozzarella,skinka,
champinjoner)
(tomatsås, mozzarella, skinka, tonfisk)

(tomatsås, mozzarella,skinka, räkor)

(rågbotten, vegan ost, champinjoner,
picklad lök, oliver, spenat)
(grillad aubergine, grillad paprika,
zucchini, semitorkad tomat, marinerad
broccoli)

(marinerad kyckling, picklad lök, mango)
(skinka, spenat, körsbärtomat,
champinjoner, vitlöksolja)
(räkor, zucchini, rostad paprika, färskost,
vitlöksolja)
(skinka, salami, köttfärs, lök, vitlöksolja)

(parmaskinka, getost, honung, semitorkad
tomat, ruccola)
(skinka, salami, räkor, champinjoner,
oliver)
(oxfilé, jalapeño, champinjoner, mögelost)

(oxfile, skinka, bacon, parmaskinka,
picklad lök, BBQ-sås)
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Rågbotten + 2€
Glutenfri botten + 1€
Dipp + 1,30€
Aioli / Färsk Chili / Vitlök / Curry / Homestyle Bearnaise / Homestyle Chili Béarnaise / BBQ-sås
Extra Kött + 2,00€
Extra Fyllning + 1€

Barn Pizza: 8,30€ Margarita / Vesuvio / Hawaii / Capricciosa / Opera

Alla pizzor innehåller tomatsås och mozzarella ost.
För beställning ring +358 (0)18 38 620
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