Menu Svedese

Antipasti

Aperitivi
Aperol Spritz 89:Aperol, Prosecco, sodavatten

Bruschetta Classica (veg) 79:Grillat vitlöksbröd med Extra Vergine olivolja, färsk tomat, vitlök,
oregano och basilika.

Crostino con Caprino e Noci (veg) 89:Grillat vitlöksbröd med Extra Vergine olivolja, getost, soltorkade tomater,
valnötter, honung, rucola.

Frutti di Mare in Guazzetto 115:-

Bellini 79:Prosecco freddo, persikopuré
Negroni Secco 98:Gin secco, Campari, Vermouth Rosso
Veneto Prosecco 75:100 % Prosecco, fruktig, torr,
mousserande aperitiv, med en syrlig
ton. Passar även till mat.

Sauterade skaldjur: scampi, blåmusslor, bläckfisk, persilja, schalottenlök.
Serveras med vitlöksbröd.

Fritto Misto con Maionese al Limone 95:Friterade bläckfisk med citronmajonnäs.

Antipasto Misto ”Classico” Italiano 95:- för två pers. 170:Parma skinka, Spianata Calabra, Tryffelsalami, grillade grönsaker, pecorino,
gorgonzola, oliver samt taralli.

Mozzarella di Bufala con Verdure alla Griglia (veg) 95:Buffelmozzarella med griljerad paprika, aubergine och zucchini.

Insalata mista (veg) liten 89:- stor 145:Blandad sallad med rödlök, körsbärstomater, oliver, balsamico, olivolja,
hyvlad grana padano samt brödkrutonger.

Insalata con Salmone liten 89:-

stor 145:-

Blandad sallad med kallrökt lax, fänkål, apelsin, rödlök, semitorkade
tomater, oliver, dill, citronolja samt brödkrutonger.

fråga oss
gärna om
vegetariska
& veganska
alternativ

Secondi

Carne, Pesce e Formaggi

Dagens fisk enligt tillgång, serveras med
bakade rotfrukter, savoykål, örtpotatis och citronsås.

Agnello alle Erbe e Gremolata 235:Lammrostbiff med grillad paprika, zucchini, gremolata, rosmarinsky
samt krämig vitlökspotatisgratäng.

Faraona al Vino Rosso con Risotto 230:Pancettalindad Pärlhöna med rödvinssås, grillad radicchio
samt risotto på ostronskivling.

Tagliata di Manzo 245:Grillad svensk ryggbiff med tryffelsmör, potatisterrine, sauterad
broccoli och blomkål, rostade hasselnötter och rödvinssky.

Formaggi Misti 150:Välvalda alpostar, getost, parmigiano 30 månader, torkad frukt,
kastanjehonung och fikonmarmelad.
Fråga oss vid allergier!

Rigatoni al Filetto di Manzo e Funghi 175:Rörpasta med oxfilé, champinjoner, brandy, tryffelsås, lite grädde
och grana padano.

Gnocchi di Patate al Ragú di Cinghiale e Porcini 165:Potatis Gnocchi med vildsvin kött, karljohanssvamp, tomat, vitvin.

Panzerotti Gorgonzola e Pere (veg) 159:Pasta fylld med gorgonzola och päron med fyraostsås,
rucola och valnötter.

Rigatoni al Pollo e Pesto Genovese 155:-

Menu Italia 335:T r e r ätte r s me ny
1

Bruschetta Classica (veg)
Grillat vitlöksbröd med extra vergine olivolja, färsk tomat,
vitlök, oregano och basilika.
2

fiskalternativ:

Rörpasta med kyckling, tomat-gräddsås, basilikapesto.

Linguine ai Frutti di Mare 169:-

Vi har även
glutenfri penne
pasta & laktosfri
grädde om
så önskas

Smal bandpasta med havets frukter (skaldjur), vitt vin,
persilja och körsbärstomater.

Risotto ai Gamberoni, Pomodorini e Asparagi 165:Risotto med stora räkor, vitlök, chili, körsbärstomat, sparris, vitt vin.

Risotto alla Verdure (veg) 159:Risotto med paprika, aubergine, zucchini, körsbärstomat, vitt vin,
basilika, grana padano.

Pesce Fresco del Giorno
Dagens fisk enligt tillgång, serveras med bakade
rotfrukter, savoykål, örtpotatis och citronsås.
köttalternativ:

Tagliata di Manzo
Grillad svensk ryggbiff med tryffelsmör, potatisterrine,
sauterad broccoli och blomkål, rostade hasselnötter
och rödvinssky.
3

Panna Cotta con Cioccolato Bianco
e Lamponi
Panna cotta med vit choklad och hallonsås.
vi rekommenderar

Pesce Fresco del Giorno 225:-

Paste e Risotto

Rött vin: Lagrein Baron Carl DOC
Vitt vin: Monteoro Gallura Superiore DOCG

Paste Classiche
Spaghetti alla Carbonara original 155:Spaghetti med pancetta, guanciale, äggula, pecorino
och svartpeppar.

Penne all’Arrabbiata (veg) 140:Penne med tomat, vitlök, olivolja, chili, körsbärstomat,
persilja och grana padano.

Tagliatelle alla Bolognese original 155:Bandpasta med köttfärssås på nötkött.

Dessert
Tiramisú Classico

Gelato all’Italiana

75:-

3 kulor italiensk glass.

Tiramisú gjord på savoiardikex, mascarpone,
ägg, kaffe och amarettolikör.

Panna Cotta con Cioccolato
Bianco e Lamponi

Tartufo Italia

25:-/st

Hemgjord chokladtryffel.

75:-

Affogato al Limone

Panna cotta med vit choklad och hallonsås.

69:-

Italiensk citronglass i limoncello.

Salame al Cioccolato e Pistacchi 75:-

Affogato al Caffé

Mörk chokladrulle med pistagemandlar
och kaffecreme.

Torta del Giorno

60:-

69:-

Italiensk hasselnötsglass dränkt i
espresso och mandellikör.

79:-

Cantuccini con Vin Santo 65:-/4 cl

Dagens glutenfria och laktosfria tårta,
citronmaräng.

Toscanskt dessertvin med mandelskorpor.

Menu per Bambini
Paste 		

Pizze

Spaghetti eller Penne med tomatsås

75:-

Vesuvio: skinka, tomat, ost,

Spaghetti eller Penne alla Bolognese

85:-	Margherita: tomat och ost

Spaghetti eller Penne med smör och parmesan

75:-

Spaghetti eller Penne med köttragú och grädde

85:-		

89:79:-

Funghi e Prosciutto: Svamp, skinka, tomat & ost 89:-
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