Kebabpizzor
Välj mellan nötkött och gyros.

1.
2.

105:-

Familjepizza 299:-

Pizzor med mozzarellafyllda kanter
1.

Marinerad oxfilé, färska champinjoner, färsk paprika, fetaost,
soltorkade tomater, bearnaisesås

färsk tomat, gurka, lök, feferoni, valfri sås

2.

Marinerad oxfilé, marinerad fläskfilé, skinka, bearnaisesås

Vikingbåt Ost, tomatsås, kebabkött, isbergssallad,

3.

Färsk paprika, färska champinjoner, soltorkade tomater,
fetaost, ruccola

4.

Kebab, isbergssallad, tomat, lök, feferoni, valfri sås

Kebabpizza Ost, tomatsås, kebabkött, isbergssallad,

färsk tomat, lök, valfri sås (inbakad)

3.

ÖSK Ost, tomatsås, kebabkött, skinka, valfri sås

4.

Super Kebabpizza Ost, tomatsås, kebabkött,
pommes frites, isbergssallad, rödlök, tomat, 
gurka, feferoni, valfri sås

115:-

Familjepizza 319:-

115:-

- EST 1989 -

Alla pizzor kan fås med mozzarellafyllda kanter!

Järnvägsgatan 26 • 019-12 03 29

Amerikanska Pan Pizzor
Mozzarellapizzor
1.

Torino Mozzarellaost, marinerad oxfilé,

109:-

Familjepizza 329:-

färsk tomat, färsk paprika, ruccolasallad, bearnaisesås

2.

Toscana Mozzarellaost, färska champinjoner, färsk tomat,
lök, oliver, ruccolasallad, olivolja, valfri sås

3.

Small 109:-, Medium 150:-, Large 199:1.

Las Vegas Kyckling, banan, ananas, curry, mozzarellaost

2.

Texas Marinerad fläskfilé, marinerad oxfilé, färska champinjoner,

3.

Kansas Skinka, bacon, salami, lök, mozzarellaost

färsk paprika, mozzarellaost

8

Formaggio triplo Mozzarellaost, färska champinjoner, fetaost,
ruccola, hyvlad parmesan, olivolja

Kebab
Välj mellan nötkött och gyros

Falafel
1.

Falafel med bröd Falafel, isbergssallad, rödlök,
tomat, gurka, feferoni, valfri sås

2.

Falafelrulle Falafel, isbergssallad, rödlök, tomat, gurka,
feferoni, valfri sås

3.

Falafeltallrik Pommes frites, falafel, isbergssallad,
rödlök, tomat, gurka, feferoni, valfri sås

Sallader

1.

Kebab med bröd Kebabkött, isbergssallad, rödlök,

79:-

2.

Kebabrulle Kebabkött, isbergssallad, rödlök, tomat,

89:-

3.

Kebabtallrik Pommes frites, kebabkött, isbergssallad,

95:-

4.

Mixtallrik Pommes frites, kebabkött, gyros, kyckling,

89:-

Färskbakat bröd till alla sallader

tomat, gurka, feferoni, valfri sås
gurka, feferoni, valfri sås

färsk tomat, gurka, lök, feferoni, valfri sås

isbergssallad, färsk tomat, gurka, lök, feferoni, valfri sås

5.

Kycklingtallrik Pommes frites, kyckling, isbergssallad,

6.

Kycklingrulle Kyckling, ananas, majs, rödlök, isbergssallad,

färsk tomat, gurka, lök, feferoni, valfri sås
tomat, gurka, valfri sås

Till alla sallader kan väljas till pasta +10 kr

1.

79:89:-

Dagens lunch
Vardagar kl. 11-14

95:105:95:89:-

Öppettider
Mån-fre 11.00 - 21.00
Lör-sön 12.00 - 21.00

Ost & Skinksallad Skinka, riven ost, ananas, ägg, majs
isbergssallad, tomat, gurka, valfri dressing

2.

Räksallad Räkor, ägg, majs, citron, isbergssallad, tomat, gurka,
valfri dressing

3.

Kebabsallad Kebabkött, rödlök, peperoni, isbergssallad, tomat,
gurka, valfri dressing

4.

Tonfisksallad Tonfisk, rödlök, isbergssallad, tomat, gurka, citron,
valfri dressing

5.

Kycklingsallad Kyckling, rödlök, majs, ananas, isbergssallad,
tomat, gurka, valfri dressing

6.

Hittar du inte din FAVORIT?
Fråga oss! Vi fixar!
Allergi? Fråga oss om vad
maten innehåller

8

Grekisk sallad Fetaost, oliver, rödlök, färsk paprika, isbergssallad,
tomat, gurka, valfri dressing

Välj mellan Rhode Islanddressing, Vitlöksdressing eller Currydressing

ALLTID FÄRSKA RÅVAROR!

Våra nyheter

Italiensk pasta
All pasta serveras med La Gondolas krämiga sås och färskbakat bröd

Pizza molto speciali 
1.

119:-

Prosciutto crudo Husets tomatsås, mozzarellaost,
prosciutto crudo, ruccola, hyvlad parmesan, olivolja

2.

Diavola Husets tomatsås, mozzarellaost, stark salami ventricina,

3.

Gamberetto Husets tomatsås, mozzarellaost, räkor, cocktail-

4.

Carnevale Husets tomatsås, mozzarellaost,

5.

cocktailtomater, ruccola, parmesan, olivolja

tomater, färsk vitlök, hyvlad parmesan, olivolja

La Gondolas marinerade oxfilé, stark salami, cocktailtomater,
ruccola

Al Nutella Nutella, banan, färska bär, florsocker
(delas gärna i sällskap)

Familjekebab-bricka

389:-

Beräknad för fyra normalportioner men räcker ofta till flera.
Inklusive 2 liters valfri dryck.
4 st kycklingspett, kyckling, gyroskebab, nötkebab, pommes frites,
skuret bröd, färskt tunnbröd, färsk blandsallad, 4 olika såser.

Familjepastagratäng

79:-

Mexikansk (stark) Spagetti, köttfärssås, paprika, majs
Kyckling Spagetti, kyckling, currysås
Carbonara Spagetti, bacon, skinka
Gorgonzola Spagetti, champinjoner, skinka, gorgonzolasås
Bolognese Spagetti, köttfärssås
Tagliatelle Tagliatelle, skinka, bacon
Tagliatelle Bianci Tagliatelle, skinka, bacon, champinjoner
Curry Tagliatelle, champinjoner, currysås
Al Fieno Tagliatelle, köttfärssås, champinjoner, gräddsås
Gnocchi Orientale Gnocchi, skinka, currysås
Fusilli Fusilli, bacon, champinjoner, skinka
Tricolore Fusilli Fusilli, bacon, champinjoner, skinka, gorgonzolaost
Curry krabba Spaghetti, surimi, currysås
Frutti di Mare Spagetti, räkor, surimi, musslor, tomatsås, gräddsås
Mexikansk Curry Spagetti, köttfärssås, kyckling, currysås
Curry kebab Tagliatelle, kebab, currysås
Kantarell Kantarellsås (vegetarisk), hyvlad parmesan

Alla pastarätter kan fås som ugnsgratinerad!

från 259:-

Välj ugnsgratinerad pasta i stort format som räcker till hela familjen.

Gondoler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

99:-

Halvinbakad pizza bianco med isbergssallad, tomat, gurka, majs,
ruccola och dressing.

1.

Columbus Skinka, räkor, kebabkött, ost,

2.

Gondol Fetaost, gyroskebab, kyckling, rödlök

3.

Pirat Soltorkade tomater, fetaost, rödlök, paprika, oliver, olivolja

Ugnsgratinerad pasta

På alla pizzor ingår ost och husets tomatsås 
Margarita Tomatsås, Ost
Vezuvio Skinka
Al Tono Tonfisk
Al Funghi Färska champinjoner

5.

La Busola
Skinka, räkor
Familjepizza 239:Hawaii Skinka, ananas
Capricciosa Skinka, färska champinjoner
Calzone Skinka (inbakad)
Vegetarisk Färska champinjoner, lök, färsk paprika, ananas, oliver,
kronärtskocka
Jamaica Skinka, färska champinjoner, räkor
Riviera Salami, bacon, lök, ägg

6.
7.
8.
9.
10.
11.

13.

89:-

95:-

Bari Salami, oliver, färsk tomat,
färska champinjoner, lök
Familjepizza 259:Quattro Stagione Skinka, räkor, musslor,
färska champinjoner, kronärtskocka
Florens Salami, rödlök, färsk tomat, stark krydda
Mexikana Köttfärs, lök, jalapeño, färsk vitlök, tacosås,
tacomix krydda

18. Salamipasta Salami, bacon, gräddsås, tomatsås
19. Köttfärspasta Köttfärssås, gräddsås, tomatsås
20. Skaldjurspasta Räkor, musslor, surimi, färsk vitlök, gräddsås,

Oxfilé & fläskfilépizzor

tomatsås

21. Gorgonzolapasta Skinka, gorgonzola, gräddsås, tomatsås
22. Vegetarisk pasta Champinjoner, färska tomater, paprika, lök,
gräddsås, tomatsås

23. Kycklingpasta Kyckling, paprika, curry, gräddsås, tomatsås

16.
17.
18.

99:-

25. La Gondolas pasta Marinerad fläskfilé med färska champinjoner,
salami, färska tomater, färsk vitlök, gräddsås och mozzarellaost

85:-

Familjepizza 220:-

1.
2.
3.
4.

14.
15.

färska champinjoner, lök, färsk paprika, färsk vitlök, gräddsås,
tomatsås, mozzarella

Det vi är mest kända för är nog vår hemlagade pasta.
Våra omtyckta pastasåser tillagas efter samma goda recept som
vid La Gondolas start. Med åren har vi också utvecklat vår
pizza-, pasta-, kebab- och salladsmeny. Hos oss finns något för
alla smaker och plånböcker.

Italienska pizzor

12.

89:-

från 89:-

Gratäng med broccoli, blomkål (istället för pasta)
och mozzarellaost. Välj mellan våra ugnsgratinerade rätter.

Alla gratinerade pasta går att få i familjestorlek
från 259:All ugnspasta serveras med sås, mozzarellaost och färskbakat bröd

24. Husets gratinerade pasta Marinerad oxfilé,

Sedan 1989 La Gondola i Örebro serverat sina gäster
god mat till bra priser.

LCHF-gratäng

19.
20.
21.

26. Hemlagad lasagne Färska lasagneplattor, köttfärs, gräddsås,

105:-

Familjepizza 299:-

Husets Special Marinerad oxfilé,
färska champinjoner, lök, färsk paprika, bearnaisesås
Shish kebab (halvinbakad) Marinerad oxfilé, färska champinjoner,
lök, bearnaisesås
Gorgonzola Special Marinerad oxfilé, lök färska champinjoner,
gorgonzola, bearnaisesås
Acapulco Marinerad oxfilé, färska champinjoner, lök, färsk vitlök,
jalapeño, tacosås, tacomix krydda, bearnaisesås

La Gondola Special Marinerad fläskfilé, salami,
färska champinjoner, färsk tomat, färsk vitlök, bearnaisesås
Bagarens special Marinerad fläskfilé, lök, färsk tomat,
kronärtskocka, gorgonzolaost, bearnaisesås

mozzarella

27. Tex Mex Taco Köttfärssås, lök, jalapeño, färsk vitlök, tacosås,

Kycklingpizzor105:-

28. Mac ´n cheese Gräddsås, mozzarellaost, färska champinjoner,

22.

29. Skogen Kantareller, oxfilé, soltorkade tomater, gräddsås, tomatsås,

23.

tacomix krydda

fetaost, hyvlad parmesanost
mozzarellaost

Besök oss vår webbplats www.lagondolaorebro.se

Hittar du inte din FAVORIT? Fråga oss! Vi fixar!

24.

Familjepizza 265:Örebro Special Kyckling, banan, curry,
jordnötter
Kyckling Special Kyckling, isbergssallad, färsk tomat,
gurka, lök, feferoni, valfri sås
Sweet Chicken Kyckling, banan, ananas, curry

Vid servering tillkommer 5:-

