
AVHÄMTNINGSMENY

Al buon vino non bisogna frasca.
Anche in paradiso non è bello essere soli

Vid allergier, vänligen informera personalen vid beställning.



Antipasti
(förrätter)

BRUSCHETTA
Italiensk klassiker med tomat, mozzarella,

pesto, basilika, samt olivolja
65:-

MOZZARELLA CAPRESE

74:-

Mozzarella, skivade tomater, steka zuccini,
basilika och olivolja

COZZE ALLA MARINARA
Gröna musslor kokta i vitt vin, persilja, färsk vitlök,

(vitlöksbröd tillkommer)
84:-

ANTIPASTO RUSTICO

OST BRICKA

En blandning av italienska delikatesser som salami,
mozzarella, italiensk prosciutto, melon samt ost

Ett sortiment av många högklassiga ostar, från lagrade ostar av världsklass,
till Italienska mest kända ostar.

Alla ostar kommer till sin fulla rätt när de serveras rumstempererad.

130:-

150:-

VITLÖKSBRÖD

MARINERAD OLIVER

25:-

25:-

Carni

Pesce

(Kött)

(Fisk)
Välj mellan potatis (kokt, gratäng, mos), grönsallad eller pasta

Välj mellan potatis (kokt, gratäng, mos), grönsallad eller pasta

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

HUSETS CARNI PLANKSTEK

HUSETS SALMONE PLANKSTEK

ENTRECÔTE

FILETTO DI MANZO CON FINFERLI

SALMONE CON LIMONE

Scampi Mediterranea

Fläsktfilé täckt med salvia och italiensk prosciutto

Oxfilé på planka med potatismos, stekta grönsaker,
bacon, hemlagad bearnaisesås / vitvinsås

Lax på planka med potatismos, stekta grönsaker,
bacon, hemlagad bearnaisesås / vitvinsås

Med stekta grönsaker och pepparsås

Oxfile med kantarellersås och stekta grönsaker

Dill och citronmarinerad laxfilé med vitvinsås

Scampi med smörfräst zuccini, purjolök, morötter
selleri slungas i vitt vin och olivolja

249:-

249:-

249:-

229:-

229:-

219:-

219:-



Pasta Pesci

Pasta Vegetariano

(Pasta med Fisk)

Vegetarisk

SPAGHETTI PESCATORA

SPAGHETTI GAMBERETTI VINO BIANCO

TAGLIATELLE AL SALMONE

TAGLIATELLE CON SCAMPI

SPAGHETTI VEGETARIANA

TORTELLINI VERDI

Musslor, scampi, tomatsås, vitt vin, chilli samt persilja

Scampi i vitt vin, vitlök samt piri piri, toppas med persilja

Lax, räkor, vitt vin, spenat, vitlök, grädde
och tomatsås

Scampi, purjolök, tomater, vitt vin, oljivolja
och piri piri.

Zuccini, purjolök, paprika, vitlök, pesto, olivolja,
toppas med mozzarella

Pastaknyten fyllda med ost och spenat, champinjoner,
gorgonzola, spenat och grädde.

139:-

139:-

139:-

139:-

119:-

119:-

Pasta Carni
(Pasta med kött)

SPAGHETTI BOLOGNESE

SPAGHETTI CARBONARA

SPAGHETTI CON FILETTO

PENNE AL POLLO

PENNE AFRICANA

PENNE CALABRESE

Huset mest såld pasta och favorit med bacon, svartpeppar, äggula, grädde
och parmesanost!

Lika bra till släktmiddagen som till fredagsmyset.

En riktig pasta rätt som ingår oxfile, kantareller, basilika, vitlök, tomatsås
och grädde. Rekommenderas med rött vin.

Kyckling, pesto, gorgonzola, paprika, cognac
och grädde. Serveras med Penne pasta och italiensk kärlek.

En förträfflig varmrätt som bjuder på en annorlunda upplevelse.
Prova en exotisk smak med kyckling, ananas, jordnötter, curry och grädde.

Rätten är så god att det inte går att hitta orden för att beskriva
på ett sätt som rättfärdigar den. Kombinationen

av oxfilé, espagnolesås, champinjoner, lök och grädde ger den perfekta smakbalansen.

99:-

119:-

139:-

129:-

119:-

139:-

I en riktig Bolognesesås ingår alltid färska tomat, buljong, morot och
rotselleri. Det är dessa ingredienser som ger den alldeles speciella

smaken till såsen.
Serveras med spaghetti och riven parmesanost.



Pizza
Tomat, mozzarella ingår i alla pizzor

VESUVIO

CAPRICCIOSA

HAWAII

NAPOLITANA

MOZZARELLA

FRUTTI DI MARE

IL CARPACCIO

VENEZIA

RIMINI

LA PICCOLA SPECIAL

MEZZALUNA (halvinbakad)

QUATTRO FORMAGGI

SORRENTO

ARROSTO

CALZONE IMBAKAD

Skinka

skinka, färska champinjoner

skinka ananas

sardeller, oliver kapris

mozarella, färsk baslikia

scampi, blåa musslor, räkor, ruccola

bresaola, parmesan, pinjenötter, ruccola

Kyckling, spenat, soltorkade tomater,
curry, ruccola

salami, soltorkade tomater, purjolök,
färska champinjoner, ruccola

salami, prosciutto, purjolök,
bresaola parmesan ruccola.

i den halvinbakade delen prosciutto i andra delen
mozarella ruccola havssalt olivolja.

mozzarella, parmesan, gorgonzola, fetaost,
försk tomat, basilika

prosciutto, spenat, pinjenötter,
färsk champinjoner, ruccola

aubergine, soltorkade tomater, zuccini,
grillat paprika, ruccola,

starka kryddor

Skinka

85:-

105:-

105:-

109:-

79:-

129:-

129:-

125:-

119:-

135:-

125:-

119:-

119:-

109:-

99:-

Pasta al forno

Salata

LASAGNE AL FORNO

CAESARSALLAD

BRESAOLA SALLAD

MOZZARELLASALLAD

CANNELLONI RICOTTA E SPINACI

TORTELLINI AL FORNO

Riccotaostfyllda pastarullar med tomatsås,
spenat och grädde, toppas med mozzarellaost

Färska, pastaknyten fyllda med spenat och ost
med oxfilé, champinjoner, gröna ärtor,

tomatsås och grädde.

Isbergsallad, tomat, gurka, kyckling, paprika,
rödlök, majs, bacon, soltorkade tomater, oliver,

ruccola, krutonger och parmesan.

Isbergsallad, soltorkade tomater, gurka, tomater, majs,
rödlök, bresaola, ruccola, pinjenötter, oliver,

och parmesan.

Mozzarellaost, oliver, paprika, tomat, gurka, isbergsallad,
feferoni och rödlök

109:-

119:-

109:-

109:-

109:-

139:-



Dessert
TIRAMISU

GELATO ALLA VANIGLIA

GELATO SORBETTO

TARTUFO NERO

BANANA SPLIT

PANNACOTA

klassisk italiensk kaffekaka

vaniljglass med chokladsås

mixad sorbeglass

äkta italiensk fyllig glass gjord
av märk fin choklad

vaniljglass, banan, chokladsås och grädde

Hemlagad italiensk vaniljpudding, toppas med bär

69:-

69:-

69:-

69:-

69:-

69:-

Bevande
Drycker

Läsk, vatten, cider, lättöl Kaffe

PepsiPepsi Kaffe
ZingoZingo Espresso enkel/dubbel

Cortado
Machiato
Cappucino
Latte
Americano
Iskaffe

7-Up7-Up
Rämlösa naturellRämlösa naturell
Rämlösa citrus
Rämlösa profil
sommersby päron
lättöl non alcolico

35:- 35:-

35:-
30:-
44:-
39:-
35:-
65:-

35:- 29:- /34:-
35:-

34:-

35:-35:-
35:-
33:-
54:-


