
Tolvlunch.
Välkommen till Tolv Stockholm
och dagens luncher.

Roligare mat. Godare nöjen - Gatuplanet Tele2 Arena.

BOSTON GRILL OCH BOSTON LOUNGE
Dagens lunch 105:-
Serveras vardagar 11.00-14.00
Inklusive salladsbu� é och ka� e (endast på Boston 
Lounge)

MÅNDAG
Kycklingpasta med dragon- och dijonsås, ugnsbakad 
tomat, parmesan samt ruccola
Ugnsbakad uerfi lé serveras med vittvinssås, sauterad 
spenat, kokt potatis och citron

TISDAG
Isterband serveras med dillstuvad potatis, rödbetor, 
dijonsenap och honungsglaze
Pocherad jumbosejfi lé serveras med tomat, dillsås, 
potatispuré och smörstekt romanesco

ONSDAG
Köttbullar med gräddsås, potatispuré , rårörda lingon 
och pressgurka
Stekt strömming serveras med potatispuré 
och Mannerströms salva
Nordafrikansk kycklinggryta serveras med ris

TORSDAG
Rostbi�  serveras med västerbottengratäng, 
haricotverts, ugnsbakad tomat och rödvinssås
Stekt spättafi lé serveras med vitlök, örter, 
champinjoner samt kokt potatis.

FREDAG
Kalvfärsbi�  med choronsås, rödvinssås, rostad potatis 
samt tomat- och fetaostsallad
Grillad regnbågsfi lé serveras med bulgur, mixade 
grönsaker och örtsås

VECKANS TIPS
Grillad rödingfi lé serveras med rostad mandel, syrad 
lök, persilja, citron och hummervinägrett 129:-
Tomat- och basilikasoppa serveras med ost- och 
skinktoast 105:-
Vegetarisk lasagne med parmesan och ruccola 105:-

O’LEARYS
Lunch från ala cartemenyn.
Hela menyn fi nns på O’Learys hemsida:
https://olearys.se/stockholm-tolv-event-center/
food/

TACO BAR
Dagens lunch serveras vardagar 11.00-14.00. 
Sallad- och salsabu� é, valfri läsk, mineralvatten eller 
lättöl samt ka� e/te ingår
Nacho de Luxe 89:-
Mex Mix 89:-
Classico Taco Salad 89:-
Enchilada 89:-
Soft Taco 89:-
Quesadilla 99:-

Se fl er alternativ på nästa sida.



ALLTID PÅ TACOBAR

SOFT TACOS
Regular 95:-, Grande 119:-, Per styck 29:-
Original Taco Carnitas, guacamole, ost, rödlök och färsk 
koriander
Pink Taco Shredded beef, smulad fetaost och picklad 
rödlök
BBQ texas Taco Shredded beef, ost, rödlök och färsk 
koriander

Spicy Habanero Taco Kyckling, spicy habanerosås, 
gräddfi l, ost, rödlök och färsk koriander

Classic Crispy Taco Med ost, sallad, majs och hotsås. 
Välj mellan köttfärs, kyckling, bönor och chiliveggie

CLASSICOS
Nacho de Luxe Nachos gratinerade med kryddig kött-
färs och ost. Toppas med krispig sallad, gräddfi l och 
hotsås. Regular 89:-/Grande 105:-

Mex Mix Taco och Enchilada fyllda med kryddig kött-
färs. Serveras med krispiga nachos och en böndipp 
med hotsås och gräddfi l. 89:-/105:-

Texas Chili Chiligryta på högrev och bönor. Serveras 
med nachos, sallad, gräddfi l, salsa och soft 
vetetortilla. 105:-/115:-

Nachotallrik Spröda majschips gratinerade med riven 
ost och kryddig köttfärs. 69:-/84:-
BBQ Ribs 330g hickoryrökta BBQ-ribs, salsa, nachos, 
guacamole och gräddfi l. 149:-

BURRITOS
Regular 69:-, Grande 95:-
Tunnbrödrulle av tortilla med ost, bönor, sallad, 
hotsås och valfri fyllning - Burrito Original, Chicken 
Burrito, Texas Chili Burrito, Chili Veggie Burrito

ENCHILADAS
Regular 89:-, Grande 109:-
Vetetortillas med valfri fyllning och riven ost. 
Serveras med nachos och krispig sallad.
Enchilada Original, Chicken Enchilada, 
Bean Enchilada, Chili Veggie Enchilada

QUESADILLAS
Regular 93:-, Grande 129:-
Grillade vetetortillas med kyckling, ost och ruccola. 
Serveras med sallad, nachos, gräddfi l, salsa och 
guacamole

SALADS
Classico Taco Salad Välj mellan köttfärs, kyckling, 
bönor eller chili veggie. Serveras med majs, ost, 
hotsås och dressing. 79:-
Chipotle Chicken Salad Ljummen kyckling, sallad, ruccola, 
majs, rödlök och korriander. Serveras med fetaost och 
chipotledressing. 89:-

SMALL FAVORITOS
Dipptallrik Krispiga nachos med tre olika dippar – 
hot cheese, böndipp och tomatsalsa. 65:-
Tacotallrik Två tacos fylldra med köttfärs och sallad. 
Serveras med böndipp och nachos. 75:-

Du hittar hela menyn på www.tolvstockholm.se/tolvlunch
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