
  

       Färsk Pasta
Spaghetti Carbonara 159

Clasisk Carbonara med pancetta, champinioner, 
parmesan och ägg

Spaghetti med skaldjur 199
Färsk bigoli med San Marzano tomatsås, räkor, bläkfisk,

parmesan och vongole(små musslor)

Spaghetti med salsicia och karljohan   169
Färsk bigoli med en gräddig vitsås, 

färsk salsicia, parmesan och karljohansvamp

FRÅGA GÄRNA PERSONALEN OM VEGETARISKA 
PASTA ALTERNATIV

    Sallader
Caesar Sallad     139

Med grillad majskyckling

              

Från Grillen
Tagliata   259

Grillad strimlad ryggfile Black Angus med ruccola, 
färsk rosmarin, vitlök och olivolja

Lammracks   269
Grillade vitlöks- och rosmarinmarinerad lammracks,

Ackompanieras av ett hemlagat amaronesås

400´s Burgare  200g/400g   159/209
Vår egen burgare av malet hängmörad högrev, med 

sallad, vitlökssås och hamburgerbröd
Lägg till bacon och hickory   10kr

Burgaren kan även fås som low-carb med krispig 
romansallad istället för bröd

Vegetariska alternativet  169
Grillade grönsaker med chevre och rostade valnötter

I ALLA RÄTTER FRÅN GRILLEN INGÅR VITLÖKS-
OCH ROSMARIN POTATISKLYFTOR 

OCH  SALLAD

Från Stenugnen
  Margherita (Veg)   120/108(avhämtning)

        San Marzano, buffelmozzarella Campana DOP, 
fior di latte, basilika, extra virgin olivolja

Urban Veggie (Veg)   145/130
San Marzano, Fior di latte,grillade grönsaker,

taggiasca oliver utan kärna, färsk oregano

Vitlök & Chili (Veg)   145/130
San Marzano, fior di latte, vitlök, chili, 
hyvlad parmesan 18 MÅN och ruccola

Funghi och pecorino(Veg)   145/130
San Marzano, fior di latte, färska portabello,

 och pecorinoost 

Chevre och Valnötter(Veg)   145/130
Vit pizza- creme fraiche, fior di latte, chevreost, 

rostade valnötter och akaciahonung

Vegansk pizza  149/134
San Marzano, vegansk ost, grillade grönsaker, 

taggiasca oliver och färsk oregano

Pizza Burrata(Veg)   175/157
San Marzano, buffel mozzarella Campana DOP, burrata 

soltorkade körsbärstomater, färsk basilika

Himmelsk Kyckling   145/130
Tomat, fior di latte,portabello, grillad kyckling,

 BBQ-sås och hyvlad parmesan

   Stark Salami   155/140
San Marzano, fior di latte, ventricina salami, vitlök, och rödlök

Salsiccia   155/140
Vit pizza- Creme fraiche, fior di latte, salsiccia, vitlök,

 hyvlad parmesan 18 Mån, ruccolasallad

Kronärtskocka & Parma   155/140
Vit pizza- creme fraiche,fior di latte, grillad kronärtskocka,

prosciuto crudo, havssalt och rödlök

400°   159/143
San Marzano, fior di latte, lök, grillad paprika, portabello,

färska körsbärs tomater,färsk salsiccia, gorgonzola och ruccola

Parma  155/140
San Marzano, fior di latte, prosciuto crudo, 

ruccola och hyvlad parmesan

Riktig Italiensk   145/130
San Marzano, fior di latte, italiensk kokt skinka och portabello

 

                      Glutenfri botten (ej 400 graders)  40 kr                  
                                 Buffelmozzarella 25
           Extra tillbehör 25 kr
                     Aioli eller tryffelmajo  25 

 
                                                     

        

Våra menyer
     Burrata
     Tagliata

     Husets Tiramissu
       309

Frästa räkor i vitlök
Grillade lammracs

Coffe affogato
  319

         

     040 979997
info@400grader.nu

 
Husets tiramisu   69

Coffe Affogato 69
Espresso, vaniljglass 
och brynt vitchoklad Valfri barnpizza eller pasta 99

Portabello & salsa tartufata(Veg)  145/130
Creme fraiche, fior di latte, portabello

 salsa tartufata, tryffel salt
Lägg till prosciutto crudo eller salsicia 25 kr

Räkor och Spenat   169/152
San Marzano, fior di latte, chili, sauterad spenat med smör 

hyvlad parmesan och vitlöksmarinerade räkor
Frutti di mare  175/158

San Marzano, fior di latte, scampi, baby bläckfisk, 
blåmusslor, vongole, citron, vitlök och persilja

                Bresaola   180/162
                                                                                                 Vit pizza-Creme fraiche,fior di latte, portabello, 

     bresaola, buffel mozzarella, tryffel salsa, mizuna, gula tomater 

                    
                

Något Sött

               N`Duja  155/140
          

3 olika italienska ostar   99
serverade med hjortronsylt och kex

Italiensk Vaniljglass  49

Scampi Sallad   169
Krispig romansallad med vitlöks- och 

chilimarinerade räkor och vår egen dressing

Side Salad 25

San Marzano, buffel mozzarella Campana DOP 
          stark kalabresisk fläskkorv, basilika

    Att börja med
Vitlöksbröd   49

Husets vitlöksbröd med olivolja

Taggiasca oliver   55
Svarta handplockade Taggiasca oliver 

från Ligurien. Serveras med husets vitlöksbröd

Vår delikatess planka   165 (2pers)
En läcker plockplanka med en blandning av 

italienska charkuterier, italienska ost 
och inlagda grönsaker

Frästa räkor i vitlök   109
Frästa räkor i olivolja med vitlök och chili, 

serveras med husets vitlöksbröd

Burrata   105 (Veg)
En delikatess från södra Italien med gräddig 
krämig fyllning. Serveras med Parmaskinka, 

ruccola, körsbärstomater och husets vitlöksbröd
Kan fås som vegetarisk utan Parmaskinka 

              Pssst! Har du allergier eller frågor om våra ingredienser , fråga gärna vår personal


