
DRYCK & alkoholfritt

förrätt vegetariskt

pasta

varmrätt

cider

fördrink 130:- 5 CL öl
Läsk    30:-
Mineralvatten   30:-
Juice    30:-
Mariestads alkoholfri  54:-
Alkoholfritt vin      64:- / Glas
Lemonad   64:-
Hemgjord svalkande lemonad. Fråga om smaker.

Milkshake   74:-
Välj bland jordgubb eller choklad.

Vitlöksbröd   74:-
Serveras med husets färskost.

Carpaccio   129:-
Med tryffelmajo, friterad rotfrukt, kapris,
olivolja och nyriven parmesan.

Ost & Charktallrik  145:-
Variation på ost & chark, serveras med 
dinkelkex, fikonmarmelad, oliver, kronärtskocka

& husets färskost.

Burrata    119:-
Körsbärstomater, basilika och olivolja
på nybakat bröd.

Pimientos de Padrón  64:-

Falafel    134:-
Serveras på tunnbröd med mixsallad,
rödkål, tomat, picklad lök & vitlökssås.

Halloumiburgare  145:-
Serveras med tomat, picklad lök, sallad,
svartpepparmajo & pommes frites.

Oxfilépasta	 	 	 184:-
Fettuccine, serveras med en tryffelgräddsås
och kantareller samt hyvlad parmesan.

Kycklingpasta   149:-
Tortiglioni  i en krämig parmesansås med
nyriven parmesan samt ärtskott.

Salsiccia   159:-
Tortiglioni med chili, vitlök, vittvin och tomatsås
samt hyvlad parmesan och persilja.

Tybbles burgare               100g 139:- 
Högrev/bringa, cheddarost,         200g 169:-
lök, tomat, tryffelmajo & sallad. 
Serveras med pommes & bearnaisedipp.

Grillad	tonfisk	 	 	 219:-
Serveras med svartpepparkräm,
ljummen potatissallad & citronkräm.

Tybbles	Fish	&	Chips	 	 184:-
Serveras med vår egna remoulad,
picklad rödlök, citron & pommes frites.

Grillad	Oxfilé	 	 	 299:-
Serveras med cognac & pepparsås samt
potatiskaka och friterad lök, rostad grönkål
& paprika.

Grillad ryggbiff   269:-
Serveras med vår fräscha tomatsallad,
hemslagen bearnaise & pommes frites.

Klassisk Plankstek  
Med baconlindad sparris,
bakad tomat & bearnaisesås.

Fläskfilé	 	 	 219:-
Oxfilé	 	 	 	 299:-
Best off Tybble               319:- / Person
För 2 / 4 eller 6 personer.

Newcastle	33cl	 	 	 82:-
Örebro	Öl	lager	33cl	 	 86:-
Menabrea bionda 33cl  76:-
Wisby pils 33cl   76:-
Wisby	Sitting	Bulldog	IPA	33cl	 82:-
Melleruds Pilsner 33cl  69:-
Mariestads	50cl		 					 84:-
Daura damm (Glutenfri) 33cl 74:-
A	ship	full	of	IPA	40cl	 	 82:-
Heineken Fatöl 40cl  72:-
Krusovice Fatöl 40cl  72:-

Dry Martini
Bombay, en stänk torr vermouth & oliv.

Appletini
Vodka, äpplesocker & lime.

Winter Daiquiri
Bacardi, jordgubbar, honung & lime.

Amaretto sour
Amaretto, citron, socker, äggvita & angostura.

Whiskey sour
Bourbon, citron, socker, äggvita & angostura

Briska päron 33cl  74:-
Bacardi	breezer	 	 	 84:-



dessertkebab sallad

kyckling

gyros

Serveras med sallad, tomat, lök,

rödkål, peperoni & valfri sås.

Nybakat bröd   99:-
Rulle    104:-
Tallrik    109:-

I alla sallader ingår bröd och valfri dressing.

Ceasarsallad på Tybbles vis  129:-
Mixsallad, kyckling, bacon, krutonger,
rödlök, tomat, nyriven grana padano
& ceasardressing.

Chevrésallad	 	 	 129:-
Mixsallad, tomat, rödlök, bakade betor,
valnötter, chevré, balsamicosirap & citron.

Fetaostsallad   119:-
Isberg- & mixsallad, tomat, rödlök, fetaost,
paprika, oliver & soltorkade tomater.

Räksallad   129:-
Isberg- & mixsallad, tomat, gurka, rödlök,
marinerad kronärtskocka, handskalade
räkor, citron & kokt ägg.

Gyrossallad   109:-
Isberg- & mixsallad, tomat, gurka, rödlök,
gyroskött, peperoni & rödkål.

Kebabsallad   104:-
Isberg- & mixsallad, tomat, gurka, rödlök,
kebabkött, peperoni & rödkål.

Tybblesallad   129:-
Isberg- & mixsallad, tomat, gurka, rödlök,
riven ost, skinka, kyckling, handskalade räkor,

soltorkad tomat & citron.

Serveras med sallad, tomat, lök,

rödkål, peperoni & valfri sås.

Nybakat bröd   104:-
Rulle    109:-
Tallrik    114:-

Serveras med sallad, tomat, lök,

rödkål, peperoni & valfri sås.

Nybakat bröd   104:-
Rulle    109:-
Tallrik    109:-

Chokladpralin   30:-

Sundae glass   74:-
Kökets variation på sundae glass.

Friterade degknyten  99:-
Sockrade, serveras med nutelladipp 
och färska bär.

Klassisk	créme	brûlee	 	 94:-
Serveras med rårörda bär



pizza
99:-

Margherita
Husets tomatsås & ost

104:-

Vesuvio
Husets tomatsås, ost & skinka.

Tonno
Husets tomatsås, ost & skinka.

Amore
Husets tomatsås, ost & skinka.

109:-

Capricciosa
Husets tomatsås, ost & skinka & champinjoner.

La Bussola
Husets tomatsås, ost, skinka & räkor.

Marinara
Husets tomatsås, ost, räkor & musslor.

Hawaii
Husets tomatsås, ost, skinka & ananas.

Salami
Husets tomatsås, ost, lök & ungersk salami.

Romana
Husets tomatsås, ost, lök & skivad bacon.

Calzone
Inbakad. Husets tomatsås, ost & skinka.

Milano
Husets tomatsås, ost, skinka, champinjoner & räkor.

Firenze
Husets tomatsås, ost, skinka, banan, ananas & curry.

Mexicana
Husets tomatsås, ost, lök, paprika,
köttfärs & cayennepeppar.

114:-

Quattro Stagioni
Husets tomatsås, ost & skinka, champinjoner,
räkor, musslor, kronärtskocka & oliver.

Mamma Mia
Husets tomatsås, ost & skinka, champinjoner,
lök, räkor & tonfisk.

Azteka
Husets tomatsås, ost, lök, paprika, jalapeno,
champinjoner, tacokrydda & vitlökssås.

Vegetariana
Husets tomatsås, ost, champinjoner,
lök, paprika, oliver, kronärtskocka & majs.

Fetaostpizza
Husets tomatsås, ost, isbergssallad, rödlök,
tomat, fetaost, oliver & valfri sås.

119:-

Tybble
Husets tomatsås, ost, lök, marinerad oxfilé
& bearnaisesås.

Tombola
Husets tomatsås, ost, skinka, banan, räkor,
camembertost & curry.

Kycklingpizza
Husets tomatsås, ost, lök, kyckling & valfri sås.

Husets pizza
Husets tomatsås, ost, gorgonzola 
& marinerad oxfilé.

Bagarns
Husets tomatsås, ost, champinjoner,
färsk tomat, marinerad oxfilé, bearnaisesås.

Kebabpizza
Husets tomatsås, ost, lök, kebab & valfri sås.

124:-

Kebabpizza special
Husets tomatsås, ost, lök, kebab, sallad,
tomat, peperoni & valfri sås.

Riis special
Calzone/gyrospizza, toppas med mixsallad,
peperoni & valfri sås.

Gyrospizza
Husets tomatsås, ost, lök, gyros,
peperoni & valfri sås.

47:an
Inbakad Calzone med gyros & valfri sås.
Toppas med mixsallad.

134:-

Forno a legna
Husets tomatsås, ost, soltorkad tomat,
oliver & prosciutto.

Alla diarola
Husets tomatsås, ost, lök, färsk paprika,
kronärtskocka, vitlök & ventricinasalami.

Mare monti
Husets tomatsås, ost, räkor, musslor,
färska tomater, färsk paprika & vitlök.

Quattro formaggio
Husets tomatsås, mozzarella, gorgonzola,
camembertost & parmesanost.

Ligure
Husets tomatsås, ost, kyckling, pesto,
körsbärstomater & färska champinjoner.

Diavola
Husets tomatsås, ost, rödlök & ventricinasalami.

Chevré
Husets tomatsås, ost, prosciutto, chevré,
valnötter, körsbärstomater & honung.

Il verde
Husets tomatsås, ost & variation på grillade  grönsaker.

Bianco Pizza
Bianco pizza, ost, pesto, körsbärstomater,
färsk spenat, picklad rödlök & chevré.

Calzone Special
Calzone som toppas med prosciutto
och parmesan.



tybble cocktails

Bees knees Royal   
Bombay, honung, citron & Prosecco

Apple	fizz 
Bombay, äpple, citron, äggvita & soda

Sparkling colada 
Baccardi, kokos, lime & pineapple soda

Mint Julep
Bourbon, mynta & socker

Pink bitch
Vodka, lime & grapefruktsoda

Dark ’n Coke
Bacardi oro, cola, lime & ginger beer

Rum town
Bacardi, Aperol, Grenadin, citron & bitters

Pornostar Martini
Vanilla vodka, passionsfrukt, socker & bubbel

Raspberry Fudge
Absolut vanilj, Butterscotch, hallon, citron & socker

South Side
Bombay, mynta, citron & socker

efter maten

Puerto Rico Coffee
Bacardi 8, moscavadosocker, lättvispad grädde.

Swedish Coffee
Svensk punsch, kaffe & lättvispad grädde.

Espresso Martini

5cl 130:-

5cl 130:-



vita viner röda viner röda viner
Giesen Estate Sauvignon Blanc
95:-	/	358:-
Krispigt, friskt torrt vin med härliga inslag
av citrus, lime, jalapenopeppar och en bra
fuktig och pigg syra.

Domaine Laroche Chablis Saint Martin
539:-
Torr, frisk elegant Chablis med mycket
klass och personlighet! Härliga smaker av
gröna och gula äpplen, grapefrukt, pioner,
gräddig aprikos, mandel, hasselnötter,
kryddor och torkade päron som balanseras
av livliga integrerade fruktsyror, diskret fat,
stram struktur och fyllighet på gränsen
från medelfylligt  mot fylligt.

Passione Sentimento Bianco Veneto
98:-	/	345:-
Generös, torr smak med massor av härliga inslag
aprikos och vit persika. Karaktärsfull och viskös
samt en god lång avslutning med färska örter
och lite torkad frukt. Välgjort, smakrigt och
balanserat.

AP Vino Bianco
98:-	/	345:-
Frisk och fruktig smak av gröna äpplen, mogna 
päron och med aromatiska inslag. Varma
citrustoner med en pigg syra som avslut.

Solitär Riesling Trocken
106:- / 345:-
Lättare, medelstor, frisk och saftig smak med inslag 
av lime, mineral, smultron och vita persikor med 
pigga syror.

Los Gansos Chardonnay
96:- / 339:-
Torrt och medelfylligt vin med bra friskhet och
inslag av citrus, mango och tropisk frukt.

Clos de l’Oratoire des Papes
Châteauneuf-du-Pape Rouge
984:-
Fylligt balanserat, smakrikt vin med toner
av mörka körsbär, chokladganace, lavendel
och kryddor. Mycket lång eftersmak
med mogna tanniner och rökiga toner.

Torre Del Falasco Amarone
Della Valpolicella DOCG
799:-
Fyllig, rik, koncentrerad smak av mörk frukt,
choklad och lite mandel. Vinet har silkiga
tanniner och lång aningens het eftersmak.

Torre Del Falasco Valpolicella
Ripasso DOC
110:- / 419:-
Medelfylligt vin med smak av mörk frukt, choklad
och lite mandel. Vinet har silkiga tanniner och lång 
aningens het eftersmak.

Dark Horse Zinfandel
98:-	/	379:-
Medelfyllig, generös, frisk smak av körsbär
och mörka plommon. Vinet har en torr, smakrik
fruktig stil med bra tanninstruktur som avslutas
med toner av nypon, peppar och varm kryddighet.

Don’t Tell Gary
109:- / 429:-
Härligt fruktig med mjuka tanniner och inslag
av körsbär, blåbär, eukalyptus och integrerad
ekfatskaraktär. Lång eftersmak.

Rèmole Rosso
98:-	/	379:-
Medelfyllig, lättkryddig och fruktig smak med
varma mogna körsbär. Fin ton av körsbärskärnor,
mjuk tanninstruktur i avslutningen.

Terre More Maremma DOC
116:- / 449:-
Kryddig, torr och smakrik med rund fatkaraktär,
inslag av mörka körsbär, blåbär, kakao och lakrits.
Lång, frisk och elegant avslutning.

Mycket matvänligt.

Sicoris
98:-	/	322:-
Bärig och balanserad smak med mjuk struktur och 
toner av mogna körsbär, hallon och färska örter.

Uncle Zin Appassimento
96:-	/	318:-
Ett medelfylligt, komplext vin med återkommande 
toner av skogsbär, mörka körsbär och choklad. Den 
har en finstämd avslutning med mjuka tanniner och 
en ihållande eftersmak.

Louis M Martini California
Cabernet Sauvignon
114:- / 439:-
Generös och välbalanserad smak med välintegre-
rade tanniner, tydlig fruktighet och kryddiga inslag 
från ekfaten.

Trapiche	Estación	1883	Pinot	Noir
109:- / 399:-
Läcker och elegant med smak av körsbär,
jordgubbar, örter och fat.

champagne
Philipponnat	Royale	Réserve	Brut
795:-
Elegant, fruktig, fräsch, syrligt torr och balanserad 
smak med tydliga äppletoner, gräddig kola
och aningen brödiga toner.

mousserande
Signat Cava Brut
96:- / 369:-
Torrt, friskt, med behaglig fruktighet av gulaäpplen, 
brödighet, och så den eleganta moussen som ger 
bra “munkänsla”.

Bonchelli Prosecco Ekologisk
96:- / 369:- 

Frisk, fruktig och balanserad torr smak med
inslag av gröna äpplen, päron, citrus och mineral
samt en lång och fräsch avslutning.


