Sannsynligvis den beste!
Tønsberg Pizza & Restaurant • Eik

Pizzaens historie

P

izzaens er egentlig ganske gammel.
I år 1000 f.kr. lagde grekerne i sør
og etruskerne i nord hver sine pizza
typer. Da var pizzabunnen et grovt brød som
var bakt mellom steinene på et bål. Når den
var ferdig stekt, ble det dryssa forskjellig
krydder på deigen, og deretter ble den dyppa
i kjøttkraft og forskjellige sauser.

gatene og solgte pizza til frokost, lunsj og
middag. Veldig sent på 1800-tallet begynte
de første pizzabodene å komme i gatene i
Napoli. Bodene var bare en kasse eller vogn
man lagde pizza i, men etter hvert ble det
mer og mer likt pizzeriaene vi har i dag.
Der kunne folk kjøpe seg pizza som hadde
forskjellige smaker.

Mange hundre år seinere tok romerne ide
ene til etruskerne og grekerne og lagde en
variant av den klassiske pizzaen vi kjenner i
dag. Seint på 1800-tallet ble pizzaen veldig
populær i Napoli. Unge gutter stod ute på

Den første pizzeriaene i USA kom i 1905 i
New York, men da var retten ganske ukjent
for de fleste innbyggerne. I 1920-årene
kom det flere og flere pizzeriaer som ble eid
av vanlige familier. Folk på landet i USA

Pastaens
historie

D

et er mange land som hevder at
pasta stammer fra dem, og trolig har pasta oppstått flere steder
i verden, uavhengig av hverandre. Kin
eserne spiste nudler så tidlig som 200 f.Kr.
Noen kilder sier at det var Marco Polo som
brakte pastaen med seg fra Østen til Italia
på 1200-tallet, men dette er ikke riktig.

Det tidligste funnet i Europa er Etruskerne
(Italia), der utgravinger fra det 4. århundre
f. Kr. viser at de spiste pasta. I utgraving
ene etter vulkanen Pompeii har man også
funnet redskaper som trolig har vært brukt
til å lage pasta, sammen med andre kine
siske redskaper. Handelen med Kina gikk
via silkeveien, som ble forlenget til Roma
i år 30 f.Kr.
Dette motbeviser at Marco Polo bragte
pastaen til Italia, selv om han sannsynlig
vis tok med seg nye oppskrifter fra Kina, og
kanskje også bidro til pastaens popularitet
i Italia.

hadde nesten ikke smakt pizza før etter 2.
verdenskrig, og etter det, ble pizza veldig
populært i hele landet. Pizzaen begynte å
komme i flere smaker og fasonger, og i 1943
kom den første pizzaen med tykk, luftig
bunn og mye fyll. Den fikk navnet Chicago
Big Pan pizza.
Pizza ble mer og mer kjent etter hvert som
årene gikk, og små land i Europa fikk pizza
på 1950-tallet. Pizzaen kom til Norge på
1960-tallet, men ble ikke populært før på
1970-80 tallet.

Forretter
Hvitløksbrød

Med ost og tomatskiver
50,- b 1,5

Husets Scampi

3 stk. innbakt.
Serveres med sitron og salat
55,-b1,2,4

Husets rull

med kjøttdeig, ginger,
gulrot og purreløk
60,-b1

SUPPER

Minestronesuppe
Med baguette og smør

130,-b1
Med biff, + 50,-

Tomatsuppe

Med baguette og smør

130,-b1,5
Med kokt egg, + 25,-

Pastaretter
Pasta Gorgonzola

Beef champignon, løk,
gorgonzolaost, fløtesaus

170,- b1,5
Spaghetti Bolognese
Spaghetti med kjøttsaus

150,- b1,5

Spaghetti a la Carbonara
Spaghetti med bacon, fløte, egg
og pepper

150,- b1,4,5

Husets Spesial Pasta

Strimlet indrefilét, frisk paprika
og soppfløtesaus (sterk)

Tallerkenretter

Kebabtallerken

Meksikanske burritos

Kylling eller ekte kebabkjøtt, libanesisk
salat og stor pommes frites
195,- b1,4,5

2 stk tortillas fylt med kjøttdeig,
bønner og mais.
Med meksikansk saus og rømme.
190,- b1,4,5

Kebabsnadder-tallerken
Kebabkjøtt, løk, champignon,
paprika og bernaisesaus
199,- b1,4,5

Super-tallerken

Ekte kebabkjøtt, kyllingkebab,
libanesisk salat og pommes frites

199,- b1,4,5
Biffsnadder-tallerken

Marinert biffkjøtt, løk, paprika,
champignon, bearnaise, brød, salat,
dressing og pommes frites
199,- b1,4,5

Shish kebab tallerken

Krydret kjøtt, libanesisk salat, tomat,
løk, hvit saus og bulgur eller ris
195,- b1,4,5

Shi Tawak

Marinert grillet kyllingfilet på spyd,
grillet tomat. Serveres med libanesisk
salat og bulgur eller ris
199,- b1,4,5

Grillmix

3 stk grillspyd av lam, okse og kylling.
Serveres med, brød og libanesisk salat
og bulgur eller ris
215,- b1,4,5

Filetto Crema

Indrefilét av okse med champignon,
løk og cognacsaus

255,- b1,5
Filetto al Pepe

Cognacflambert indrefilet av okse
med grønn peppersaus

255,- b5
Filetto Oscar

Indrefilét av okse med bernaise- og
rødvinsaus og reker

150,- b1,5,10
Penne al Salmone

Indrefilét av okse. Serveres med bacon,
fløtesaus og grønnsaker

Med røkt laks og scampi i fløtesaus

170,- b1,2,3,5
Vegetarpasta

Løk, paprika, champignon,
oliven og fløtesaus

140,- b1,5
Caesar pasta

Kyllingfilet, paprika og
champignonsaus

160,- b1,5

Rullekebab

Ekte kebab i fersk lefse med libanesisk
salat og hvit saus
115,- b1,4,5

Kebab i pitabrød

Ekte kebabkjøtt blandet med husets
salat i pitabrød, med hvit saus
105,- b1,4,5

Hamburger-tallerken

160 g Hamburger, salat, mais, tomat,
løk, dressing og pommes frites
150,- b1,4,5,9

Cheese/baconburger

160 g Hamburger, bacon, ost, salat,
mais, tomat, løk, dressing
og pommes frites

170,- b1,4,5,9

Vi har også glutenfri
hamburgerbrød

kjøttretter

170,- b1,5
Lasagne al Forno

Gratinerte grønne og hvite pastaplater
med bechamel, kjøttsaus og salat

Enchiladas

2 stk tortillas fylt med kylling.
Gratinert meksikansk gul ost, tacosaus
og champignonsaus.
180,- b1,4,5

255,- b2,4
Filetto al Valdostona

Husets Filét

2 stk indrefilét av okse.
Serveres med bacon, grønnsaker,
bearnaise- og rødvinsaus

255,- b4
Meksikansk filet

Bønner, mais, skinke, purreløk, sopp
og sterk saus

255,-

Kjøtt serveres med poteter etter valg.
Fløtegratinerte eller Amadinepoteter

255,- b5

Sjøretter

Fish & Chips

Sjøtungefilét

Frityrstekt rødspette servert med
remulade og pommes frites
190,- b3,4,5

Sjøtunge, hvitvin, reker, fløte og
champignon b1,2,3,5

Scaloppine di Salmoni Victoria
Laksesnitzel med hummersaus

245,-

Fisk serveres med kokte poteter eller ris.

240,- b3,5

b Allergener: 1. Gluten | 2. Skalldyr | 3. Fisk | 4. Egg | 5. Melk | 6. Peanøtter | 7. Soya | 8. Nøtter | 9. Sesamfrø | 10. Selleri

Amerikansk
Pizza
Nr. 1 Tønsberg spesial

Skinke, marinert biff, pepperoni, løk,
frisk paprika og fersk champignon
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 290,-

b

Nr. 2 X-Press pizza

Pepperoni, skinke m/u ananas
MEDIUM 180,- | STOR 240,-

b1,5

Nr. 3 Middelhavspizza

Mozarellaost, kylling, spinat, fetaost,
oliven og hvitløk
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 260,-

b

Nr. 4 Vegetar pizza

Fersk champignon, frisk paprika,
mais, løk, oliven og ferske tomater
1,5MEDIUM 180,- | STOR 240,

b

Nr. 5 Milano

Pepperoni, bacon, marinert biff,
løk og fersk champignon
1,5
medium 200,- | stor 250,-

b

Nr. 6 Big party

Skinke, bacon, marinert biff,
frisk paprika og løk
medium 200,- | stor 250,-

Italiensk
Pizza

Nr. 13 Pizza Roma

Bacon, purreløk, marinert biff
og fersk champignon
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b1,5

Nr. 14 Montry Pizza

Biff, fersk champignon, frisk paprika og løk
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 250,-

b

Nr. 15 Lucky man

Marinert biffkjøtt, pepperoni, kjøttdeig,
skinke, salami, løk, frisk paprika, fersk
champignon, m/u oliven
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b

Nr. 16 My Way

Velg tre typer kjøtt og tre typer grønnsaker
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b

Nr. 17 New Yorker

Pepperoni, kjøttboller, hvitløk, fersk
champignon og jalapenos. (sterk)
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 250,-

b

Nr. 18 Torpedo

b1,5

Løk, biff, skinke, pepperoni og jalapenos
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

Marinert kylling, mais, løk,
frisk paprika og ferske tomater
1,5
medium 200,- | stor 260,-

Løk, biff, bacon, ekte kebabkjøtt, fersk
champignon og frisk paprika m/u oliven
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

Nr. 8 By the Way

Nr. 20 Virginia Spesial

Nr. 7 Oriental

b

b

Nr. 19 Husets spesial

b

Skinke, fersk champignon, frisk paprika
og mozarella over og under
1,5
MEDIUM 180,- | STOR 230,-

Skinke, marinert biff, pepperoni, løk, frisk
paprika, bacon og fersk champignon
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

Nr. 9 Venezia

Nr. 21 Istanbul Spesial

b

Hjemmelagde kjøttboller, skinke,
fersk champignon, mais og frisk paprika
MEDIUM 200,- | STOR 250,-

b1,5

b

Biff, kjøttdeig, løk, hvitløk, frisk paprika og
jalapenos. Serveres m/ tyrkisk salat.
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b

Nr. 22 Taco Pizza

Nr. 10 Kebab pizza

Ekte kebabkjøtt, fersk champignon og løk
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b

Nr. 11 Chief Spesial

Kjøttdeig, marinert biff, fersk champignon,
purreløk og tomater
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 250,-

b

Nr. 12 Kardas

Tacokrydret kjøttdeig med jalapenos og en
spicy salsa. Frisk paprika og tortillachips.
Sterk, men kan også lages mildere
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b

Nr. 23 Bernaise Baz Baz

Biff, kjøttboller, løk, hvitløk, jalapenos
og bernaisesaus
1,4,5
MEDIUM 200,- | STOR 280,-

b

Sterk marinert biff, løk,
fersk champignon, oliven og jalapenos
1,5
MEDIUM 200,- | STOR 250,-

b

Tillegg for halv+halv,
MEDIUM 30,- | STOR 50,-

- Tilbehør Rød Saus 25,- • Hvit Saus 25,- b4,5 • Krydder 20,Pizzasalat 25,-

Nr. 24 Calzone

Tomatsaus, ost og skinke (innbakt)
150,1,5

b

Nr. 25 Romana

Biff eller ekte kebab, løk, hvitløk
og tomatsaus/hvit saus (innbakt)
160,1,4,5

b

Nr. 26 UFO

Dobbel deig, biff eller ekte kebab, fersk
champignon, hvitløk og hvit saus (innbakt)
175,1,4,5

b

Nr. 27 Carolina

Skinke, kebab, ost og frisk paprika
Porsjon 160,- | Stor 220,1,5

b

Nr. 28 Hawaii

Pepperoni, skinke og ananas
Porsjon 160,- | Stor 210,1,5

b

Nr. 29 Gapilon

Skinke, kebab, fersk champignon,
løk og frisk paprika
Porsjon 160,- | Stor 220,1,5

b

Nr. 30 Vegetar

Fersk champignon, paprika, løk,
oliven og mais
Porsjon 140,- | Stor 200,1,5

b

Nr. 31 Margarita

Ost og tomatsaus
Porsjon 120,- | Stor 180,-

b1,5

Nr. 32 Capricciosa

Skinke, kebab og fersk champignon
Porsjon 160,- | Stor 220,1,5

b

Nr. 33 Cassiatora

Salami, kebab, løk og oliven
Porsjon 160,- | Stor 220,1,5

b

Nr. 34 Caramba

Skinke, reker, sopp, løk, jalapaños
(ekstra sterk)
Porsjon 160,- | Stor 220,1,2,5

b

Nr. 35 La luna

Marinert biffkjøtt, skinke og løk
Porsjon 160,- | Stor 220,1,5

b

Nr. 36 Maestro

Ekte kebabkjøtt, løk og fersk champignon
Porsjon 160,- | Stor 220,1,5

b

Nr. 37 Kyllingpizza

Løk, hvit saus (innbakt)
160,1,4,5

b

Nr. 38 Kokkens BiffSpesial

Biff, løk, fersk champignon, tomatskiver
og bearnaise (halvinnbakt)
160,1,4,5

b

Nr. 39 Kokkens KyllingSpesial

Kylling, løk, fersk champignon, tomatskiver
og bearnaise (halvinnbakt)
160,1,4,5

b

Nr. 40 Kokkens KebabSpesial

Kebabkjøtt, løk, fersk champignon,
tomatskiver og hvit saus (halvinnbakt)
Porsjon 160,1,4,5

b

Nr. 41 Cho Cho pizza

Kebab, løk, champignon, jalapenos, hvitløk,
kebabsaus og pommes frites på toppen
Porsjon 150,- | Stor 220,1,4,5

b

Nr. 42 Tunapizza

– Vi har også glutenfri pizza, medium størrelse, 230,-

Med tunfisk, purreløk
og chilisaus på toppen
Porsjon 160,- | Stor 220,1,3,5

b

Beefmarinert salat
Salatmix, tomat, løkringer og parmesanost

105,- b1,4,5
Rekesalat

Reker, salat,tomat, løk, sitron og majones

90,- b1,2,4

Gresk salat
Tomat, agurk, gulrot, fetaost, løkringer, oliven og balsamico dressing

99,- b1,5

Kyllingsalat
Kylling, salat, tomat, mais, løk, hvitløk og rømmedressing

105,- b1,4,5

Salat, kjøttdeig, egg, tomat, agurk.
Serveres med tacosaus, rømmedressing og tortillas

105,- b1,4,5

Kebabsalat
Salat, kebabkjøtt, løk, tomat, agurk og rømmedressing

105,- b1,4,5

Concha y Toro • Chilensk
Chenet Syrah • Fransk
Faustino • Spansk

Rosévin

Mateus 1/2
Mateus 1/1

Alkoholfri vin

Whiskey 4 cl
Ballantines
Jameson

Banana Split
Banan, to kuler med is,
sjokoladesaus, pisket krem 75,-

J.Baumer Rheingau
Tamellini Soave

Rød 1/2
Hvit 1/2

DESSERT
b5

Husets Dessert
2 stk ruller fylt med krem.
Serveres med sukkersirup, vaniljeis og pistasjenøtter

Likør 4 cl

Contreau
Drambuie
Baileys
Tia Maria

Coppa Tre Aromi
Tre sorter iskrem 69,- b5

Varm eplekake med is og krem

Rødvin

Hvitvin

Taco salat

Eplekake

Kaffe
Te
Espresso
Cappuccino b5
Café au lait b5
Mineralvann
Øl, 0,5l
Alkoholfritt øl
Husets vin, glass

75,- b1,5,8

75,- b1,5

Barnemeny
Mini lasagne........................................ 95,- b5,10
Mini spaghetti ..................................... 95,-

Cognac 4 cl
3 Stjerners
Bache

Snaps

Jegermeister
Gammel Dansk
Akevitt
Vodka
Kaffedrikker

Irish Coffee b5
Calypso b5

25,25,30,45,45,30,70,45,65,-

309,309,309,-

269,289,-

169,269,-

95,95,-

80,80,-

75,75,75,75,-

90,90,-

80,80,80,80,-

95,95,-

Pølse og pommes frites ..................... 95,-

Mini pizza m/ skinke og ost .............. 95,- b1,5

b Allergener: 1. Gluten | 2. Skalldyr | 3. Fisk | 4. Egg | 5. Melk | 6. Peanøtter | 7. Soya | 8. Nøtter | 9. Sesamfrø | 10. Selleri
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