PIZZA
All pizzor innehåller tomatsås och vår
egna ostblandning med mozzarella

Margarita
Vesuvio

79:85:-

Miss Piggy

85:-

Skinka

Knaperstekt bacon, peperoni korv och lök

Bussola

85:-

Capricciosa

85:-

Calzone (Inbakad)

85:-

Skinka och räkor

Skinka och färska champinjoner
Skinka

Avokado

99:-

Avokado, ruccola, lök, räkor toppas med
örtolja

Hawai

Skinka och ananas

Primavera

85:-

105:-

Ruccola, prusciutto crudo (parmaskinka),
tomater, parmesan

Pollo

90:-

Biblos

95:-

Mexicana

95:-

Kreta

90:-

Kyckling, ananas, banan, curry

PIZZA
All pizzor innehåller tomatsås och vår
egna ostblandning med mozzarella

Vegetariana
90:Champinjoner, salladsost, oliver och
soltorkade tomater
Kebab Pizza (Välj mellan nöt eller fläsk) 99:Kebabkött, lök, feferoni och kebabsås
Gorgonzola
95:Gorgonzola, rostfbiff, tomater,
champinjoner, vitlök, bearnaisesås
Lammhults (Välj mellan nöt eller fläsk) 95:Kebabkött, lök, pommes, jalapeno och
kebabsås
Palermo
99:Skinka, ananas, lök, fläskfilé och
bearnaisesås
Di Mare
95:Räkor, musslor, tonfisk, vitlök
Quattro Stagioni
95:Skinka, räkor, champinjoner, musslor
Rostbiff (Halvinbakad)
95:Rostbiff, champinjoner, tomater, lök, vitlök
och bearnaisesås

Skinka, tacofärs, bacon, fläskfilé, bearnaisesås
Tacofärs, jalapeno, tacosås, majs och gräddfil
Peperonikorv, salladsost, oliver, vitlök

Tomaso

Skinka, champinjoner, räkor

90:-

Glutenfri pizzabotten +20:Vid allergier fråga personalen

Kebab

(Välj mellan nöt eller fläsk)

Välj mellan kebab sås eller vitlöksås

Kebabtallrik

95:-

Pommes , kött, sallad, tomat, lök, salladsost, peperoni

Kebabrulle

95:-

Tunnbröd, kött, sallad, tomat, lök, gurka, peperoni,
sås

A´la Carte
Zacks BBQ Ribs

149:-

Pommes , kött, sallad, tomat, lök, salladsost, peperoni

Citronpepparlax

169:-

Serveras med ört créme

Husets Schnitzel

149:-

Serveras med bearnaise

Fläskfilé Black & White 169:Serveras med bearnaise

Marinerad Ryggbiff 179:Serveras med konjakssås

BURGARE

Sallader
Serveras med grönsallad, tomat, gurka och färsk bröd

Avokado sallad

95:-

Avokado, räkor, rödlök, parmesan ost, vitlökdress

Kebab sallad (Välj mellan nöt eller fläsk) 95:Kebab, rödlök, feferoni, kebab sås

Grekisk sallad

90:-

Salladsost, rödlök, oliver, vitlök dressing

Kyckling Sallad

90:-

Skivad kyckling, ananas, majs, vitlöksdressing

Våra hemlagade burgare görs utav färsk
malen kött för bästa smak och kvalité
(Alla burgarna serveras med brioche bröd,

dressing, sallad, tomat, inlagd gurka, lök och
krispig pommes)

OriginalBurgare Meny
OstBurgare Meny

85:90:-

BaconBurgare Meny

95:-

Zack’s Special

109:-

cheddar

Cheddar och bacon

Vår rejäla hamburgare med cheddarost,
jalapenos, bacon, jordnötsmör, lökringar och
chipotleglaze

HalloumiBurgare (vegetarisk) 90:Halloumi

Greken Burgare

90:-

Baconburgare med ägg

109:-

soltorkade tomater, ruccola, salladsost
Cheddar, bacon och stekt ägg

För öppettider besök vår
hemsida www.zacks.nu

149:-

Barnens Burgare

65:-

Cheddar, bacon och dubbel kött

För öppettider besök vår
hemsida www.zacks.nu

0472 - 260 133
Centrumgatan 1
363 44 Lammhult
www.zacks.nu

Hippo (Dubbel burgare)

En originalburgare för våra små vänner
(Serveras endast barn under 12)

Glutenfritt hamburger bröd +5:-

0472 - 260 133
Centrumgatan 1
363 44 Lammhult
www.zacks.nu

