
Om ni har några allergier meddela gärna personalen

Färsk pasta(Pastan gör vi själva på 
vete, tipo 00, ägg och vatten)
Hakets tryffelpasta serveras med 
friterad blomkål, riven tryffelpecorino, 
torkad grönkål och rostade pistagenötter
180:-

Hakets pasta bolognese på svensk ko 
serveras med riven parmesan, basilika 
och tomatsallad
160:-

Hakets special serveras med rökta 
tomater, basilika, rostade pistagenötter, 
fermenterad chili och grönkål
160:-

Hakets löjromspasta serveras med 
löjrom  från värnern, creme fraiche, 
hyvlad rödlök, citron och gräslök
215:-

Pizza hel och halv (halv pizza 
rekommenderar vi som en varmrätt till en 
person. en hel pizza kan delas som förrätt 
på ett sällskap på 4)

Löjroms pizza bianco med lagrad ost, 
mozzarella, creme fraiche, löjrom från 
värnen, hyvlad lök, citron och dill.
215/400:-

Tryffel pizza bianco med mozzarella, 
creme fraiche, tryffelpecorino, 
champinjoner och rostade pistagenötter
165/300:-

Charkpizza med tomatsås, mozzarella, 
basilika och olivolja
160/290:-

Pizza Special med tomatsås, basilika, 
kapris, oliver,schalottenlök och sardeller.
150/270:-

Biff med kappa (RSB) från Svenska 
gårdar serveras med chorizo “bearnaise”, 
kroketter, tomatsallad och spetskål
285:-

 Sallad
Hakets sallad serveras med krutonger, 
rökta tomater, riven pecorino med 
pistagenötter och friterad stekost från 
Stekosterian i Skara
175:-

Hakets smashburgers 
Hamburgare med tryffelmajonnäs, 
stekt lök, lagrad ost från Sivans i Tråvad 
serveras med pommes och majonnäs
165:-

Veggoburgare på stekost från 
Stekosterian i Skara med stekt lök, 
tryffelmajonnäs serveras med pommers 
och majonnäs
165:-

Chark
Hakets charkbricka med cornichons och 
oliver
145:-

Dessert 
Nutellapizza med blåbär och krossade 
hasslnötter(har du vaniljglass hemma ta 
en kula till denna) 
145:-/265:-

Hjortronspizza med creme fraiche och 
rostade pistagenötter (har du vaniljglass 
hemma ta en kula till denna)
145:-/265:-

Gino med rostad vit choklad (har du 
vaniljglass hemma ta en kula till denna)
105:-

Barnmeny 
Hamburgare alla barn skiljer sig åt, säg 
vad ditt barn önskar på burgaren.
85:-
Pasta bolognese
85:-
Vesuvio tomatsås, skinka och ost
85:-

Läsk
Cola, Fanta, Sprite, zero .  .  .  .  .  .  .  .  . 25:-

Take away


