VI JOBBAR MED ÄKTA ITALIENSKA RÅVAROR, FÄRSK PASTA OCH LOKALT BRÖD.

PIZZA
MARGHERITA

PASTA

GUSTOSA

Tomatsås, Fior di Latte
Mozzarella, basilika
och olivolja.

Fior di Latte Mozzarella,
gorgonzola, hasselnötter,
päron och balsamico.

105kr

125kr

FRUTTI DI MARE

RÄKOR & CHILI

PESTO

Papardelle, chilimarinerad
Vannameiräka med vitlök,
sparris, parmesan, persilja
och vitt vin.
195kr

Tagliatelle med
mandelpotatis, haricot verts,
ruccola, parmesan och
pinjenötter.
165kr

Räkor, musslor,
zucchinicréme, vitlök,
tomat, parmesan
och basilika.

ZUCCHINI SALSICCA

BRESAOLA BUTTERNUT

Getost, mozzarella,
Grana padano, gorgonzola,
tomat och basilika.

Tagliatelle i zucchinicreme
med salsiccia, grädde,
parmesan och persilja.

125kr

155kr

175kr

Tagliatelle, bresaolaskinka,
butternut, cherrytomater,
ruccola, citron, balsamico,
grädde och valnötter.

QUATTRO FORMAGGIO

185kr

PARMA

BRESAOLA

LAMMRACKS & BETOR

MUSSLOR & KRABBA

Tomatsås, Fior di Latte
Mozzarella, ruccola,
parmaskinka, pesto,
pinjenötter och
balsamico.

Tomatsås, Fior di Latte
Mozzarella, ruccola, bresaola,
buffelmozzarella, valnötter
och citron.

Papardelle, timjanmarinerade
lammracks med rostad lök,
betor, kantareller
och grädde.

Papardelle, kungskrabba,
blåmusslor med chili, lime,
parmesan, vitt vin
och persilja.

135kr

145kr

245kr

205kr

PROSCIUTTO FUNGHI

NDUJA

GETOST & KANTARELL

Rökt skinka, ost, tomat,
kantarell, portabello och
basilika.

Tomatsås, Fior di Latte
Mozzarella, basilika och
färsk bredbar salami.

145kr

125kr

Tagliatelle, getost,
kantareller, portabello,
purjolök, honungsrostade
valnötter, parmesan
och grädde.
175kr

GLUTENFRITT?
Inga problem. Säg bara till
så ordnar vi glutenfri pasta
eller pizza.

KVÄLLENS ITALIENSKA TREA
ALBERTO

LÖJROM

Buffelmozzarella,
rosmarinpotatis, vitlök,
salsiccia och Grana padano.

Kalixlöjrom, Grana padano,
cremé fraiche, rödlök,
dill och citron.

135kr

365kr

Njut av kockens utvalda trerättersmeny.
Fråga personalen om vilken meny som serveras just idag.

499kr

VI JOBBAR MED ÄKTA ITALIENSKA RÅVAROR, FÄRSK PASTA OCH LOKALT BRÖD.

STARTERS

SNACKS

DESSERT

Husets risotto

Friterad mozzarella

Pocherade päron

Veckans risotto från köket,
fråga efter veckan smaker.

Vår friterade mozzarella med
tomatchutney och tryffelaioli.

Rödvin,anis och kanelreduktion,
björnbär, och hasselnötter.

75kr / 135kr

59kr

85kr

Carpaccio

Marinerade oliver

Tiramisu

Biffcarpaccio på oxfilé med
vitlöksrostade cherrytomater
och kaprissallad.

Fråga din servitör om smaker.

Husets egna tiramisu.

30kr

90kr

95kr

Musslor i vitvinssås
Blåmusslor, vitlök, persilja,
grädde och lök.
80kr

Bruschetta classico
Parmesan, tomatsås,
pesto och mozzarella.
75kr

Bruschetta med
vitlök & parmesan

Ostbricka

Polenta gorgonzola
49kr

Fyra blandade italienska
ostar från vår importör med
säsongens chutney, crostini
och frukt.

Polenta salami och tomat

110kr

Polenta toppad med gorgonzola
och smörfräst portabellosvamp.

Polenta toppad med salami
milano och marinerad
cherrytomat.
49kr

Nutellapizza (2 personer)
Vår napolitanska pizza med
nutella och färska bär.
120kr

Polenta pesto
Polenta med vår pesto och
rostad vitlök.

Gelato

Vitlök, parmesan, smör
och persilja.

Rostade nötter

Njut av vår hemgjorda gelato
i flera olika smaker.
Fråga personalen vad som
serveras ikväll.

75kr

Rostad nötmix.

30kr

Sallad med
rostad pumpa och getost

30kr

30kr

Pizzabröd

Butternut, getost, rostade
hasselnötter, honung och
salladsmix.

40kr

70kr

TILLBEHÖR

Husets soppa
Fråga din servitör om veckans
soppa.

Tryffelaioli

70kr

Tomatchutney

25kr
20kr

Gorgonzolacremé

Bubbel?
Får vi lov att fresta med ett glas
Prosecco innan förätten?

110kr

25kr

Balsamico
20kr

Pesto
25kr

Antipasti
plate
Mix av ost och charkuterier,
lagom för två personer.

185kr

