
DRINKAR 

Skånsk GT 
 Gin och tonic från Skånska spritfabriken. 

Trädgårdens Mojito 
 Mörkrom, hemodlade mynta, lime &   

 sockerdricka. 

Ack va go  
 Akvavit från Hven, lime & ginger ale. 

Hallonadakiri 
 Rom, hallon, lime. 

Äbbladrink * 
 Calvados från Kivik, äppelmust,   

 vaniljvodka, vanijlsocker, lime. 

Irländsk kaffe 
 Kaffe, whisky, farinsocker, grädde. 

Drinkar ……………….………. 135 kr 
Alkoholfria ………….…………. 85 kr 

Husets Sangria 
 Rött vin, frukt, äppelmust, sockerdricka. 

Karaff ………..…….….………. 355 kr 
Glas ……….………………….… 95 kr 

Cappuccino med 2 cl stänk. 
 Vi föreslag rom eller välja din favorit   

 spiritus. 

 …..…….……….………. 110 kr 

Drinkar med * är framtagna med vår egen 
Certifierad Bartender Sofia. 

VEG = vegetarisk


V = vegansk


GF = glutenfri


ÄF = äggfri 


MF = mjölkfri


LF = laktosfri


NT = nötfri 

Allergi eller specialkost? 
– Berätta för personalen – 

DRYCK 

Ä ppelmust  
 från Källagården, 25 cl …….… 49 kr 

Ä ppelmust 
 från Tosterup, 37,5 cl ..………. 78 kr 

Ä ppelmust 
 från Högesta, 75 cl ……….… 145 kr 

Äppelcider alkoholfri, 37,5 cl 
 från Tosterup ………..………… 88 kr 

Solsken   

 lemonad från Sövde ……….… 49 kr  

 (fråga efter olika smak) 

Bubbelvatten  
 Kranmärkt vatten, 50 cl ..….… 30 kr 

Sugrörsdricka  

 från Kivik. EKO, 25 cl …..…… 30 kr 

 (päron eller apelsin) 

K ombucha 
 från Scobybaby, Brösarp …..… 65 kr                 
  

Saft ………………………….……… 30 kr 

Skånsk klassiker 

 alkoholfri öl, 50 cl. …….……. 65 kr 

Mango lassi …………………….. 65 kr 

 (yoghurtdrink med mango) 

Följ oss på Sociala medier… 

Recensera oss på 

Tryde 1303: Bed & Breakfast - Café - Galleri 

www.tryde1303.com 
restaurang@tryde1303.com 

+ 46 733 75 1303

Te ……………….…..………………..… 35 kr 
Bryggkaffe med påtår …..…………….. 35 kr 
Espresso ……………….…….………… 40 kr 
Kaffe latte ……………….……….……. 55 kr 
Cappuccino ……………..…….……… 55 kr 
Varm choklad ……………..…….….… 55 kr 
Chai latte………………………….…… 55 kr 

Snacks: 

Potatischips ………….………… 30 kr 
Rotfruktschips ………..………… 30 kr  
Popcorn ………………………… 30 kr 
Jordnötter …….………………… 30 kr

Vi har markerat de flesta maträtter med 
symbolerna nedan och sin betydelse.

DESSERT 

Chokladkaka de lux, hembakat  
med grädde & bär ……………….… 79 kr 

 minivariant ………….………..… 59 kr 

Säsongens kaka, hembakat 
efter humör och säsong …..…… 75 kr 

Chokladboll, hembakat 
          ………………….…..…..… 35 kr 

Små chokladbollar, hembakat 
 Kaffe ………………….…….…… 30 kr 

 Saltlakrits …………..…………… 30 kr 

 Chili ……………….……………. 30 kr 

 Triss i chokladboll ……….….… 75 kr 
 (alla tre smaker ovan) 

Små kakor, hembakat 
 ………..……….……………… 25 kr/st 

K ardemummabulle, hembakat 
 ………..……….……..……..…… 35 kr 

Chokladpraliner 
 från ”Lyckobak” Köpingebro  

 ……………………………..… 35 kr 

Glass 
 från ”Glassmakeriet” Ystad 

 Liten bägare eller strut ………… 50 kr 
 (1-2 smaker) 

 Stor bägare eller strut ………….. 65 kr 
 (2-3 smaker) 

 Glass de lux ………..….……… 105 kr 
 (4 smaker glass o goa tillbehör) 

* Se skylten vid baren för att kolla  
vilka glass smaker finns idag. 

VARM DRYCK 
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INDISKA RÄTTER 

FÖRRÄTT och TILLBEHÖR: 
      Samosa               ……………………………………………………………………………………… 75 kr 

Grönsaksfyllda ”piroger” serverade med sallad. 

      Bahjee                      .…..…………………………………………………………………………..… 65 kr 
Friterade lökknyten serverade med raitasås. 

      Daalsoppa                      ………………………………………………………………………….…. 75 kr 
Mustig linsoppa med ingefära, koriander och vitlök. 

      Papadam                     ………………………………………………..……………………………… 40 kr 
Tunna krispiga linsbröd serverade med chutney. 

      Naan – Indiskt platt nybakat bröd …..………..……………………….………………….………… 35 kr 

      Vitlöksnaan - …med vitlök .…………..……………………………….…….………………….…… 45 kr 

      Peschwarinaan - …söt med kokos, mandel och smör …………………………………………..… 45 kr 

VARMRÄTTER: Alla varmrätter serveras med ris och sallad. 
Palak Paneer ……………………………………………………………………………………………..…… 185 kr 

Vegetarisk gryta med bladspenat, färskost, ingefära, färska tomater, koriander och mild currysås. 

Chicken tikka masala ……………………………………………..……………………………………….… 195 kr 
Mild krämig, lite söt kycklinggryta med tomat, kokos, mandel, grädde och kryddor. 

Korma ……………………………………………………………………………… grönsaker     kyckling     lamm 
Mild gryta tillagad med grädde, garam masala, kokos, smör och mandel.      175 kr          195 kr     215 kr 

         
Balti       .………………..……………………………………….………………… grönsaker     kyckling     lamm 

Mild med smakrik, syrlig gryta med lök, paprika och baltikryddor.           175 kr         195 kr      215 kr 

Chicken tikka sızlar        …………………………………………………………………………………… kyckling 
Tandorimarinerad kyckling med lök, paprika, tomat och färsk koriander.                                         205 kr 
Serveras med tandorisås. 

Madras             ………………………………………………………..…….…..… grönsaker     kyckling     lamm 
Mellanstark syrlig sydindisk gryta med bla menthiblad,                                  175 kr         195 kr      215 kr 
backhörnsklöver, curry, chili, färsk koriander och madraskryddor.    

Kashmiri               …………………………………………………………..…..… grönsaker     kyckling     lamm 
Mellanstark fyllig gryta baserad på en sås med lök, paprika, curry                  175 kr         195 kr     215 kr 
och kashmirikryddor. 

Jalfrezi                    ……..……………….………………….……………………. grönsaker     kyckling     lamm 
Stark gryta med bla paprika, vitlök, chili och koriander.                       175 kr         195 kr      215 kr 

Jasims curry                   ..……….………….………………………………….… grönsaker     kyckling     lamm 
Stark mustig gryta med paprika, lök, färsk koriander med hetta från chili.     175 kr         195 kr      215 kr 

Thali …….………………………………………………………………………………………………..…… 325 kr 
Har du svår att välja? 
Beställ en Thali och du får tre små rätter efter kockens val samt samosa, bahjee med raita och naan. 

EXTRA SÅSER: 

Picklade grönsaker med chili ……….…..…….. 25 kr        
Raita ………………………………..…………… 25 kr       Mango lassi ……………………….…….. 65 kr 
Chutney ………..………………….……………. 25 kr             (yoghurtdrink med mango) 
Chilisås ……….………………………………… 20 kr                                                                                              

GOURMETPIZZOR 
Vi har en liten pizzaugn i trädgården.  

Pizzorna serveras en i taget, så vi rekommenderar  
att ni delar pizzorna med varandra. 

Maggan             ………………………… 150 kr 
 Tomatsås, mozzarella & basilika. 

Trydepizza        …………………..……… 195 kr 
 Vår klassiker med tomatsås, mozzarella,   

 lufttorkad skinka, cocktailtomat, nässelpesto,   
 parmesan & ruccola. 

Tinkarpizza               ..…………………… 185 kr 
 Vår vegetariska pizza med tomatsås,    

 mozzarella, säsongens grönsaker, fetaostkräm,  
 valnötter & ruccola. 

Picante 1303       …………..…….………. 195 kr 
 En stark variant med tomatsås, mozzarella,   

 nduja (krämig stark salami), vitlök, marinerad  
 aubergine, & ruccola. 

Österlenpizza        ……………………… 195 kr 
 Det bästa från Österlen med tomatsås,   

 mozzarella, varmrökt sidfläsk, äpple, rödlök,   
 torkad ramslök, créme fraîche, hyvlad   
 parmesan & ruccola. 

El blanco               …………………….…… 195 kr 
 Créme fraîche, mozzarella, blåmögelost,   

 honung, paprika, rostade rapsfrön & ruccola. 

Vi har även glutenfria pizzor!

SMÅTT & GOTT! 

Österlen tapasrätter: 

 Falafel med myntasås ….….…………… 65 kr 

 Kockens kycklingvingar med chilisås … 75 kr 

Sallad med quinoa och fetakräm ……. 70 kr 
     

Tomatsallad ……………………….…… 65 kr 
     

Friterad potatisklyftor med örtmajo … 55 kr 
     

Bröd & nässelpesto …………………… 45kr 
     

Skånsk halloumi på salladsbädd …..… 75 kr 
     

   

T apastalllrik  
 med alla de 7 olika rätterna ovan  
   ………………..… 225 kr 

Ost & chark - 2 sorters ost, 2 sorters chark, 
bröd, chips, knäcke o marmelad.  

    ……….………… 165 kr 

Indiska förrätter: 

Samosa - hemgjorda vegetariska krispiga  
            knyten. 

        …………………… 75 kr 

Bahjee med raitasås - hemgjorda friterade  
  lökknyte med indisk myntasås. 

   …………………… 65 kr 

Daalsoppa - hemgjorda linssoppa. 
   …………………… 75 kr 

Papadam med chutney - tunna krispiga   
  linsbröd serverade med chutney. 
        …………………… 40 kr

Salladtallrik – sallad - quinoa - grönsaker &  

frukt efter säsong –  

Välj mellan:  
 Skånsk falafel & myntasås ……… 155 kr 
 Kyckling & örtmajonäs ……….… 165 kr 

P annkakor med sylt ……..……..…….. 55 kr 

(2 pannkakor) 
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