VELKOMMEN TIL RESTAURANT TEZA'S

TEZA'S er en italiensk inspireret familierestaurant, som byder på kulinariske
smagsoplevelser for børn og voksne – serveret i restauranten eller som Take Away

I restauranten kan du nyde antipasti, saftige steaks, lækre pizza'er, pastaretter og
desserter.

Når du vil spise hjemme tilbyder TEZA'S et bredt udvalg af antipasti, pizza'er bagt i
træfyret stenovn og lækre pastaretter.
Bemærk: Nem parkering lige ved døren – indgang fra OK tanken på Viaduktvej

Før middagen kan vi anbefale
***************************************
100

Kir
Hvidvin samt Creme de Cassis
Kr. 35,00

***************************************
101

Cremant d´Alsace

Domaine Pfaffenheim
Flot og elegant med en pikant og frisk smag.
Lavet på ”methode traditionelle” som er samme princip
man bruger til at producere Champagne
kr. pr. flaske 428,00
********************************************
102

Husets Velkomst
Hyldeblomst og Citrus
En dejlig og forfriskende starter
Kr. 33,00

151

Moscato Spumante
Muscat-druens dejlige kvaliteter
tilsat nogle forfriskende bobler.
1 fl. 199,00

ANTIPASTA/FORRETTER
1. STENOVNS BAGT BRØD m. smør og pesto

39,-

2. BRUSCHETTE MISTI
3 stk: oliventappanade, tomat, mozzarella.

47,-

3. TEZA’S ANTIPESTI MISTI ( Til 2 personer, pr. person 59,- )
Parmaskinke, 2 slags italiensk salami, oliven, frisk grønt

118,-

4. SCAMPI AL FORNO
Kæmpe rejer i tomat, hvidløg og porre.

69,-

5. PROSCIUTTO A MELONE
Parmaskinke med melon.

59,-

6. MOZZARELLA CAPESE
Mozzarella , tomat, oliven og basilikumolie

56,-

7. CARPATIO
Rå laks med olivenolie, parmesan, citron og grov salat

74,-

8. ZUPPA
Dagens suppe – spørg venligst betjeningen

48,-

PASTA
11. PASTA POLPETTE
Italiensk inspirerede kødboller i pikant tomatsauce

79,-

12. PASTA CARBONARA
Bacon, æggeblomme, frisk parmesan i cremet sauce

89,-

13. PASTA CON PECHE
Pasta med kæmpe rejer og røget laks i tomatsauce

94,-

14. TEZA’s VEGETAR
En lækker pasta med grøntsager,
serveret med bruschette mozzarella

92,-

Til alle pastaretter serveres lækre stenovnsbagte brød

STEAKS
Hos TEZA’S lægger vi meget vægt på det gode håndværk og på gode råvarer.
Råvarer udvælges omhyggeligt – som minimum i ***** kvalitet - og alt brød er bagt i stenovn.

OKSE
20. RIBEYE, ca. 250 gr.

239,-

21. TWIN RIBEYE, 2 x ca. 250, gr.

358,-

22. BEEF TENDERLION, ca. 180 gr.

259,-

23. TWIN BEEF TENDERLION, 2 x ca. 180 gr.

376,-

24. T-BONE, ca. 400 gr.

248.-

25. TWIN T-BONE, 2 x ca. 400 gr.

368,-

GRIS
26. PORK, 2 x ca. 140 gr.

152,-

KYLLING
27. CHICKEN, ca. 220 gr.
Kyllingefillet

146,-

LAKS
28. SALMONE, ca. 200 gr.

155,-

Til alle steakrettter kan du frit vælge mellem følgende:
•
TEZA’s whiskysauce, béarnaisesauce eller pebersauce
•
Sæsonens kartofler eller bagte kartofler med hvidløgssmør
Til alle steakretter serveres dagens grønt
Steaks anrettes på smedejernstallerken
29. TEZA’s GRYDE
Oksemørbrad- og oksefiletstykker langtidssimret i stenovn.
Med rødvinssky. Serveret med løgkompot og dagens kartoffel.
Anrettet på smedejernstallerken.

149,-

PIZZA
Hos TEZA’S tager vi den ædle kunst at bage en ordentlig pizza efter det italienske forbillede
ganske seriøst.
Vi serverer det bedste fra det traditionelle italienske køkken og al vor brød og pizzabrød er bagt i
stenovn med ægte lavasten.
Pizzabageren er veluddannet, så han kan behandle dej, råvarer og ovn, som skulle han servere
pizzaen for sin egen mor.
Køkkenet er åbent, så alle kan følge med i, hvordan maden tilberedes.
30. QUATTRO FROMAGGI
Tomat med 4 slags ost.

72,-

31. NAPOLI
Tomat, ost, ansjoser, capers og oliven

78,-

32. QUATTRO STAGIONI
Tomat, ost, rejer, skinke, artiskokker og champignon

83,-

33. VEGETALE
Tomat, ost, ovnbagte aubergine, squash, løg, og peberfrugter

77,-

34. CAPRICCIOSA
Tomat, ost, champignon og kogt skinke

74,-

35. PROSCIUTTO ANANAS
Tomat, ost, kogt skinke og ananas

74,-

36. RUSTICANA
Tomat, ost, oksekød, bacon og champignon

88,-

37. DEL BARONE
Tomat, ost, original lufttørret italiensk skinke,
friske tomater, mozzarella, rucola og parmesan

95,-

38. CARNE
Tomat, ost, oksekød og løg

74,-

39. RUCOLA
Tomat, ost, kogt skinke og rucola

74,-

40. PICCANTE
Tomat, ost og godt med pepperoni

83,-

FLERE PIZZARETTER OG BØRNERETTER PÅ NÆSTE SIDE

PIZZA
41. POLLO
Tomat, ost, kylling, karry og ananas

89,-

42. MARINARA
Tomat, ost, rejer, tun og oliven

89,-

43. FANTASI
Tomat, ost og max 4 slags toppings,

99,-

44. FILETTO
Tomat, ost, oksemørbrad i skiver og Gorgonzola

125,-

45 TEZA’S
Tomat, ost, ovnbagt aubergine, strimler af oksekød, Gorgonzola og løg

112,-

Ekstra fyld koster pr. del 10

BAMBINO ( under 12 år)
50. BØRNE PIZZA Tomat, ost og oksekød

49,-

51. BØRNE PIZZA Tomat, ost og skinke

49,-

52. BØRNE PASTA POLPETTE, Kødboller i pikant tomatsauce

49,-

DESSERTER
BØRNE IS

39,-

PANDEKAGE med vanilleis og chokoladesauce

54,-

TEZA’S CHOKOLADEKAGE med frugtkompot og is

48,-

Der tages forbehold for trykfejl, prisjusteringer på basis af ændrede råvarepriser og forandringer i menu- og vinkort - 20170609

