SPELMENY
2-6 spelare
sea bandits 120:Ett barnsligt roligt skjutspel där ni befinner er på ett piratskepp.
Här samlar ni poäng och skjuter mot varandra.

ravers 120:Tävla om den högsta poängen i detta ”Free for All” skjutspel i yttre rymden.
Samla på er powerups, teleportera er genom banorna och bli rymdens härskare.

1-6 spelare
project cars 100:Känn farten av en riktig sportbil. I detta spel kan ni tävla mot varandra
på en racingbana i olika superbilar.

SYNTH RIDER 120:Känn rytmen i detta “free style” dansspel.

ANGRY BIRDS 100:Ta det klassiska succéspelet angry birds till en ny nivå i Virtual Reality!

Attek 100:Tillsammans slåss ni mot robotar från yttre rymden. Samla på er powerups,
skjut ner fienden och teleportera er genom banans alla plattformar.

tido signature cocktails
Rinse & Repeat
Reposado Tequila, Grape, Lime, Mynta
145 :-

oh my basil!
Limoncello, Absolut Citron, Citron,
Basilika, Vanilj, Äggvita
145:-

apple delight
Absolut Citron, Pomme verte, Cointreau,
Likör 43, Citron, Granny Smith
145 :-

classic cocktails
aperol spritz
Aperol, Cava, Soda
135 :-

cosmopolitan
Absolut Citron, Cointreau, Lime, Tranbär
140 :-

hendricks gin & tonic
Hendricks Gin, Tonic Water, Gurka
158 :-

Wing run 100:Surfa på en hoverboard genom tunnlar och samla på er poäng och
powerups medan ni tävlar mot varanda till mållinjen.

mocktail

AIR CLIMBING 15 min 120:-

Organics Mate, Fläder, Citron, Mynta
75 :-

Klättra på vår klättervägg och upplev våra AR spel!

ALLERGIEES? NOTIFY THE STAFF.

republic spritz

ALLERGIEES? NOTIFY THE STAFF.

förrätter

dessert

räkor

Cookie N’ Ice Cream

100 gram handskalade räkor med aioli, dill och
grillat levainbröd
135 :-

Vaniljglass med kaka toppas med salt caramel
99 :-

TOAST SKAGEN

dagens glass / sorbet med färska bär
Välj mellan glass och sorbet
75 :-

Skagenröra serveras med levainbröd, citron och löjrom
155 :-

BURRATA
Burrata serveras med färska tomater, basilika, olivolja
och flingsalt
145 :-

CHOKLADPIZZA
Smält Choklad, banan, färska bär och chokladsås
110 :-

creme brulée
99 :-

chark
Kökets val av charkuterier serveras med grillat levainbröd
och oliver
155 :-

dryck dessert
tido irish coffee
tido espresso martini
tido hot shot		

135 :135 :95 :-

bryggkaffe		
38 :espresso
30/35 :capuccino
45 :latte		
48 :te		
38 :-

snacks & tillbehör
fried halloumi
Friterad halloumi med Mango chutney-aioli
65 :-

pommes frites
Pommes Frites med aioli
45 :-

HUVUDRÄTTER
crunchy fish
Pankopanerad torsk med smörstekt färskpotatis, serveras med
citronaioli och picklad lök
195 :-

SPANSK RÅBIFF
100 gram finhackad oxfilé med dijon, kapris, oliver, persilja och
manchego ost. Serveras med pommes och aioli.
235 :-

pommes sötpotatis
Sötpotatis Pommes Frites med Tryffelaioli
55 :-

sidsallad
35 :-

LÖKRINGAR
45 :-

KALAMATA OLIVER

STEAK MINUTE
Svensk bankad ryggbiff serveras med bearnaise och pommes
frites
255 :-

TIDOS SMASHBURGare
200 grams burgare med chilimayo, sallad, picklad rödlök och
cheddarost.
189 :-

40 :-

TIDOS VEGanska BURGARE

CHIPS

Rödbetsburgare med vegansk aioli, picklad rödlök och sallad.
189 :Våra hamburgare serveras med pommes frites.

35 :-

DIPP
15 :-

lägg till
Bacon 		
Extra ost
Dipp		

15:10:15:-

pizzor

sallad

Alla pizzor går att få glutenfria! Alla pizzor bakas i samma ugn.

RÄKSALLAD

napolitana

Handskalade räkor, avokado, ägg, tomat - ochpaprikadressing
med picklad rödlök
225 :-

Prosciutto di parma, mozzarella, tomatsås, ruccola,
parmesan och pinjenötter
169 :-

chevre bianco
Getost, mozzarella, creme fraiche, rödbetor, ruccola,
honung och pinjenötter
159 :-

tryffel bianco
Ostronskivling, champinjoner, creme fraiche,
tryffelsalt och tryffelmajo
179 .-

salami
Salami milano, spianata calabra, tomatsås, paprika,
färska tomater och basilika
169 :-

löjrom
Löjrom, västerbottenost, creme fraiche, rödlök och gräslök
230 :-

CAESARSALLAD
Kycklinglårfilé, romansallad, tomater, caesardressing,
krutonger, bacon och parmesan
198 :Gör salladen vegetarisk genom att
byta ut kycklingen mot halloumi!

toast
avokado toast
Avokado, sallad, pumpafrön, solrosfrön och chiliflakes
155 :-

CROQUE MONSIEUR
Toast med ost, rökt kalkon, dijon, tomat och rödlök
145 :-

