TORVE-HALLEN ud af huset
TORVE-HALLEN ud-af-huset er din mulighed for at servere lækre, elegante og smagfulde retter til
dine gæster, helt uden sved over kødgryder eller evindelige kvalitets-bekymringer. Vi har mange års
erfaring med at sammensætte menuer og buffeter til enhver lejlighed og ethvert behov. Bliv inspireret på www.torve-hallen.dk eller kontakt os på info@torve-hallen.dk og fortæl om dine ønsker
- så sammensætter vi en menu til dit behov.

Spændende & hyggelige selskabslokaler ved havnen i Sønderborg
Lokalerne huser konfirmationer, firmafester, julefrokoster, fødselsdage, barnedåb, receptioner og
bryllupper. Find blot en anledning - så klarer vi resten. I skal blot koncentrere jer om at nyde dagen
og det gode selskab. Den hyggelige, rå og urbane restaurant er perfekt til særlige lejligheder.
Selskabslokalet rummer op til 90 personer. Med udsigt over Sønderborg Havn tilbyder vi den
perfekte ramme til dit arrangement, lige i hjertet af Sønderborg. Vi fremviser gerne lokalerne efter
aftale.

Særlige ønsker og ideer?
Vi er altid klar på en udfordring, og gør vores bedste for at imødekomme dine ønsker. I samarbejde
med vores kokke har du derfor en unik mulighed for at sammensætte den perfekte menu til dit selskab - hvad enten du ønsker tallerken-anretninger eller buffet. Kun fantasien (og ja okay. budgettet)
sætter grænserne! Kontakt os på info@torve-hallen.dk og hør mere.

.......IF YOU
CAN’T STAY

TAKE ME
AWAY →

Take away menu

- Køkkenets åbningstider fra 11:30 til 14:30 og
igen fra 17:00 til 21:00 (Søndag til kl. 20:00)-

Vælg dej: klassisk – fuldkorn – (glutenfri + 25 kr.)

01 - Marinara

85 kr.

Tomat, hvidløg, oregano, basilikum og olivenolie

1 - Margherita

90 kr.

Tomat, mozzarella, oregano, basilikum og olivenolie

2 - Piccante

105 kr.

3 - Patate e guanciale

105 kr.

Tomat, mozzarella, stærk salami, scamorza og oliven
Mozzarella, kartofler, rosmarin, scamorza
og guanciale (lufttørret svinekæbe*)

105 kr.

Tomat, mozzarella, oregano, kartofler, svampe,
syltede løg, rucola, cherrytomater og balsamico glace

5 - Napoli

105 kr.

6 - Cotto e funghi

105 kr.

Tomat, mozzarella, kapers, oliven, anjoser og oregano
Tomat, mozzarella, kogt skinke, svampe
og persille-/hvidløgsolie

8 - Maiala

Tomat, mozzarella, skinke, syltede løg, stærk salami,
guanciale (lufttørret svinekæbe*) og frisk chili

* Bemærk: svinekæber har en del fedt,
som giver væske på din pizza
TILVALG TIL DIN PIZZA
Parma / Bresaola /
Karl Johan svampe / Frisk trøffel
25 kr.
Alle andre produkter 15 kr.

Tomat, mozzarella, rucola, parmaskinke (lagret 16-20 mdr.),
parmesanflager, frisk trøffel og trøffelolie

110 kr.

- Serveringer -

- Børneretter -

120 kr.

30 - Pølser og pommes

65 kr.

Tapasanretning

129 kr.

Indbagt: mozzarella, skinke, porcini (Karl Johan svampe).
Ved siden af: tomatsauce, salat, cherrytomater,
parmesanflager og balsamicoglace

31 - Margherita

65 kr.

Pommes frites

49 kr.
40 kr.

Tomat, mozzarella og kogt skinke

69 kr.

Lille side salat til hovedret

11 - Brooklyn Pizza

32 - Cotto

10 - Calzone

- Le Pizze -

4 - Vegetale

9 - Parma

120 kr.

120 kr.

Tomat, mozzarella, Antonios kødboller og Grana Padano

12 - Mortadella e pistacie

Mozzarella, kartofler m. Rosmarin, mortadella,
pistacienpesto og hakkede pistacie

13 - Ceasar’s

Mozzarella, kartofler m. rosmarin, blandet salat,
paneret kylling og ceasar’s dressing

14 - Tagliata e Tartufo

Tomat, mozzarella, oksekød i skiver, syltede rødløg,
frisk trøffel og trøffelolie

16 - Salmone

120 kr.

120 kr.

Basilikumspesto, rosmarinkartofler,
Burrata ca. 200 g., rosa peber.
Tilkøb: San Daniele skinke eller Bresaola

18 - Don Pablo

Mozzarella, blåskimmelost, guanciale
(lufttørret svinekæbe*), Salsiccia Toscana,
hvidløgsspirer og balsamicoglace

120 kr.

120 kr.

120 kr.

Kanten fyldt med ricotta og kanel.
Med pistaciecreme og hakkede pistacier

33 - Salame

69 kr.

34 - Ananas

75 kr.

Tomat, mozzarella og mild salami
Tomat, mozzarella, kogt skinke og ananas

- Pasta -

139 kr.

Fyldt med hønsekød /ricotta i tomatsauce og Grana
Padano

Pasta Amatriciana

135 kr.

Rigatoni ”Mario Genovese”

135 kr.

Løgsauce med okse og Grana Padano

- Burger -

Burger - ca. 250 g.

120 kr.

Nordic salat

139 kr.

Carpaccio Valtellina

129 kr.

Tomatsuppe

65 kr.

Kyllingesuppe

75 kr.

Varmrøget laks, mango-chili vinaigrette,
syltede rødløg og pluksalat

Bresaola, Grana Padano, pinjekerner,
rucola salat og balsamico glace
Med burrata og friterede kapers
Med kød, grøntsager og tortellini fyldt med ost / kød

- Fra grillen Til vores kødretter (ikke kyllingespyd) serveres grøntsager
– kryddersmør - pommes frites eller dagens kartoffel

Lammekrone

220 kr.

Oksemørbrad

220 kr.

Rib Eye

220 kr.

Kyllingespyd

145 kr.

Ca. 300 gram (Newzealandsk)

129 kr.

Serveres med salat, ost, bacon, syltede rødløg, syltede agurker,
husets dressing, spirer samt pommes frites

Double burger - ca. 500 g.

159 kr.

Serveres med salat, ost, bacon, syltede rødløg, syltede agurker,
husets dressing, spirer samt pommes frites

120 kr.

(Min. 2 personer - pris pr. pers.)

”Guanciale”, tomater, løg, chili og Roman pecorino ost

Kan bestilles glutenfri

- Dessert pizze Pizza Sicilia

Tomat, mozzarella og oregano

Tortellini

Mozzarella, marineret fennikel, røget laks GRAND CRU,
dild, kapers og purløg

17 - Burrata

Tomat, mozzarella, pølser og pommes

Burger med paneret kyllingebryst

129 kr.

Vegetarburger (Soya)

129 kr.

Ca. 200 g. Serveres med salat, ost, bacon, syltede rødløg,
syltede agurker, husets dressing, spirer samt pommes frites
ca. 190g - salat, cheddar, syltede rødløg, syltede agurker,
husets dressing, spirer samt pommes frites

Ca. 225g (Uruguay)
Ca. 300g (Uruguay)
Grillet med grøntsager, Mojo Rojo
og San Marzano tomatbruschetta

- Vælg sauce til bøfferne Bearnaise, svampe og peber (pr. sauce)

28 kr.

Trøffelsauce og frisk trøffel

60 kr.

