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2020

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
89:-

MOZZARELLA CAPRESE
Mozzarella, skivade tomater, steka zuccini,
basilika och olivolja
89:-

COZZE ALLA MARINARA
Gröna musslor kokta i vitt vin, persilja, färsk vitlök,
(vitlöksbröd tillkommer)
109:-

ANTIPASTO RUSTICO
En blandning av italienska delikatesser som salami,
mozzarella, italiensk prosciutto, melon samt ost
150:-

OST OCH CHARKBRICKA
Ett sortiment av många högklassiga ostar, från lagrade ostar av världsklass, till Italienska mest kända ostar.
italiensk prosciutto,brasaola och salami.
175:-

VITLÖKSBRÖD
35:-

MARINERAD OLIVER
35:-

Qua!ro pia!i italiani
(4-rätters meny)

ANTIPASTI + APERITIVO + CARNI/PESCI + DOLCE
(välkomstdrink + förrätt + 1 rätt (kött/ﬁsk) + dessert)
En unik italiensk upplevelse. Börja med en blandning av smakfulla
förrätter som därefter leder till en blandning av delikatesser, så som salami,
mozzarella, prosciutto, melon samt ost. Efter detta serveras en generös italiensk rätt som
visar den rika och smakfulla italienska proﬁlen, här får man välja
mellan kött, ﬁsk, pasta och vegetarisk. Till slut,
en traditionell och hembakad bakelse som representerar vår italienska kultur och tradition.
600:- /per pers.

Carni
(Kött)

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

FILETTO DI MANZO CON FINFERLI
Oxﬁle med kantarellersås och stekta grönsaker
standard (200g) 274:- premium (350g) 334:-

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Fläsktﬁlé täckt med salvia och italiensk prosciutto
249:-

HUSETS CARNI PLANKSTEK
Oxﬁlé på planka med potatismos, stekta grönsaker,
bacon, hemlagad bearnaisesås.
standard (200g) 274:- premium (350g) 334:-

ENTRECÔTE
Med stekta grönsaker och pepparsås
standard (200g) 254:- premium (350g) 319:-

Pesce
(Fisk)

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

SALMONE CON LIMONE
Dill och citronmarinerad laxﬁlé med vitvinsås
standard (200g) 254:- premium (350g) 314:-

Scampi Mediterranea
Scampi med smörfräst zuccini, purjolök, morötter
selleri slungas i vitt vin och olivolja
244:-

HUSETS SALMONE PLANKSTEK
Lax på planka med potatismos, stekta grönsaker,
vitvinsås
standard (200g) 274:- premium (350g) 334:-

Pasta Carni
(Pasta med kött)

SPAGHETTI BOLOGNESE
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.
119:-

SPAGHETTI CARBONARA
favorit med bacon, svartpeppar, äggula, grädde och parmesanost!
Lika bra till släktmiddagen som till fredagsmyset.
144:-

SPAGHETTI CON FILETTO
En riktig pasta rätt som ingår oxﬁle, kantareller, basilika, vitlök, tomatsås
och grädde. Rekommenderas med rött vin.
169:6

PENNE AL POLLO
Kyckling, pesto, gorgonzola, paprika, cognac
och grädde. Serveras med Penne pasta och italiensk kärlek.
154:-

PENNE AFRICANA
En förträﬄig varmrätt som bjuder på en annorlunda upplevelse.
Prova en exotisk smak med kyckling, ananas, jordnötter, curry och grädde.
144:-

PENNE CALABRESE
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.
169:-

TTPENE MONZA
Kyckling,färsk vitlök,purjölök,creme
fraiche och tomatsås.
154:TAGLIATELLE GORGONZOLA
Oxfile,champinjoner och gorgonzolasås.
166:-

PENE ALFREDO
Oxfile,champinjoner,färsk vitlök,örtagårdskrydad,tomatsås och
grädde.
169:SPAGHETTI A MODO NOSTRO
Köttfärssås,champinjoner,gorgonzola,grädde och
piri piri.
159:-

Pasta Pesci
(Pasta med Fisk)

SPAGHETTI PESCATORA
Musslor, scampi, tomatsås, vitt vin, chilli samt persilja
166:-

SPAGHETTI GAMBERETTI VINO BIANCO
Scampi i vitt vin, vitlök samt piri piri, toppas med persilja
169:-

TAGLIATELLE AL SALMONE
Lax, räkor, vitt vin, spenat, vitlök, grädde
och tomatsås
166:-

TAGLIATELLE CON SCAMPI
Scampi, purjolök, tomater, vitt vin, oljivolja
och piri piri.
169:-

Pasta Vegetariano
Vegetarisk

SPAGHETTI VEGETARIANA
Zuccini, purjolök, paprika, vitlök, pesto, olivolja,
toppas med mozzarella
144:-

TORTELLINI VERDI
Pastaknyten fyllda med ost och spenat, champinjoner,
gorgonzola, spenat och grädde.
144:-

Pasta al forno
LASAGNE AL FORNO
134:-

CANNELLONI RICOTTA E SPINACI
Riccotaostfyllda pastarullar med tomatsås,
spenat och grädde, toppas med mozzarellaost
149:-

TORTELLINI AL FORNO
Färska, pastaknyten fyllda med spenat och ost
med oxﬁlé, champinjoner, gröna ärtor,
tomatsås och grädde.
164:-

Salata
CAESARSALLAD
Isbergsallad, tomat, gurka, kyckling, paprika,
rödlök, majs, bacon, soltorkade tomater, oliver,
ruccola, krutonger och parmesan.
134:-

BRESAOLA SALLAD

Bambini

Isbergsallad, soltorkade tomater, gurka, tomater, majs,
rödlök, bresaola, ruccola, pinjenötter, oliver,
och parmesan.
134:-

MOZZARELLASALLAD

Mozzarellaost, oliver, paprika, tomat, gurka, isbergsallad,
feferoni och rödlök
Barnmeny
134:Ingår äpplejuice eller apelsinjuice och vaniljglass

BARNPIZZA
Tomatsås och skinka
89:-

SPAGHETTI BOLOGNESE
89:-

SPAGHETTI CARBONARA
89:-

WIENERKORV MED POMMES
FRITTES
89:-

Pizza

Tomat, mozzarella ingår i alla pizzor

VESUVIO

SORRENTO

Skinka
105:-

prosciutto, spenat, pinjenötter,
färsk champinjoner, ruccola
139:-

CAPRICCIOSA
skinka, färska champinjoner
115:-

ARROSTO

skinka ananas
115:-

aubergine, soltorkade tomater, zuccini,
grillat paprika, ruccola,
starka kryddor
129:-

NAPOLITANA

VENEZIA

sardeller, oliver kapris
129:-

CALZONE IMBAKAD

Kyckling, spenat, soltorkade tomater,
curry, ruccola
135:-

Skinka
119:-

RIMINI

HAWAII

MOZZARELLA
mozarella, färsk baslikia
99:-

salami, soltorkade tomater, purjolök,
färska champinjoner, ruccola
139:-

LA PICCOLA SPECIAL

FRUTTI DI MARE
scampi, blåa musslor, räkor, ruccola
149:-

salami, prosciutto, purjolök,
bresaola parmesan ruccola.
155:-

IL CARPACCIO

MEZZALUNA (halvinbakad)

bresaola, parmesan, pinjenötter, ruccola
149:-

i den halvinbakade delen prosciutto i andra delen
mozarella ruccola havssalt olivolja.
145:-

QUATTRO FORMAGGI
mozzarella, parmesan, gorgonzola, fetaost,
försk tomat, basilika
139:-

Dessert
TIRAMISU
klassisk italiensk kaﬀekaka
79:-

GELATO ALLA VANIGLIA
vaniljglass med chokladsås
79:-

GELATO SORBETTO
mixad sorbeglass
79:-

TARTUFO NERO
äkta italiensk fyllig glass gjord
av märk ﬁn choklad
79:-

BANANA SPLIT
vaniljglass, banan, chokladsås och grädde
79:-

PANNACOTA
Hemlagad italiensk vaniljpudding, toppas med bär
79:-

Lista dei vini

R o! vin

Vit vin
Zonin Insolia Chardonnay

80:-

315:-

Jacob's Creek Riesling

84:-

315:-

Sicilien, Italien
Insolia och Chardonnay
Fruktig och aromatiskt vin med inslag av exotiska frukter,
lime och persika med ett frisk avslut. Perfekt start på en
middag.
Serveras till rätter som ﬁsk och skaldjur
South Eastern Australia, Australien
Rieslieng, Torr, mycket frisk, lätt aromatisk smak med
inslag av päron och mandarin

Jacob's Creek Earth Vine Grape Chardonnay
Vermentino.
375:South Eastern Australia, Australien
Chardonnay, Vermentino.
Ett mjukt och strukturerad vin med toner av citrus och
stenfrukter sam välintegrerade ekfatstoner.
Kycklingrätter och skaldjursrätter

Rocca di Montemassi calasole
Maremma, Toscana, Italien.
405:Vermentino.
Subtil, nyanserad smak med inslag av citron och
mandel. Vinets trevliga friskhet gör det till ett idealiskt
komplement till kräftdjur, räkor och vit ﬁsk.

Stoneleigh pinot grigio

599:-

Marlborough, Nya Zeeland.
Pinot Grigio.
Friskt med inslag av päron, nektarin, persika, och
tropiskt frukt. Passar som aperitif och till ljust kött och
skaldjur.

Mousserande och Rose vin

359:-

Campo Viejo Cava Brut Reserva

Rioja. Spanien.
40% Carello, 40% Macabeo, 20% Pareellada.
En traditionell Cava med elegans och fräschör. Frisk och
livlig syra. Välbalanserad med lång komplex och fruktig
eftersmak. Passar som aperitif, i drinkar, ﬁsk, skaldjur,
och fågel.

Borgo san leo claretto

79:-

299:-

Italien.
Ung fräsch smak av en rent frukt, krispigt vin med en
hint av kryddor. Passar som aperitif, till förrätter, ljust kött
eller pasta.

Jacob's Creek Shiraz Rosé

339:-

South Eastern Australia, Australien
Shiraz.
Torr, fruktig smak med inslag av hallon, röda bär och
smörkola. Passar till ﬁsk, sallad och som sällskapsvin

Zonin Montepulciano D'abruzzo

80:-

320:-

Abruzzo, Italien
Montepulciano 92%, sangiovese 8%
Fruktig smak med inslag av fat, körsbär, hallon och örter.
Passar till smakrika pastarätter, risotto, grillat kött och
mellanlagrade ostar.

Jacob's Creek Shiraz Cabernet

84:-

320:-

South Eastern Australia, Australien
Shiraz, Cabernet, Sauvignon.
Fruktig smak med inslag av fat, mörka bär, vanilj och
lakrits. Passar till nöt och ﬂäsk.

Jacob's creek earth vine grape Shiraz Cabernet
South Eastern Australia, Australien
389:Shiraz, Cabernet sauvignon.
Ett fylligt vin med generösa plommon och mörka
fruktsmaker. Passar till olgrillade grönsaker, ratatouille,
eller klassisk pizza.

Campo Viejo Crianza

439:-

Rioja, Spanien.
Tempranillo Garnacha Mazuello.
Kryddig smak med ton av fat, inslag av plommon,
blåbär, örter, och vanilj. Passar till nöt, ﬂäsk och lamm.

Rocca di Montemassi le focaie Sangiovese 449:Toscana, Italien.
Sangiovese
Fruktig med inslag av mörka bär och mogna körsbär
samt en härligt rostad ton av kaﬀe. Lång och mjuk
eftersmak med fruktiga inslag.
Smakrika rätter av nötkött eller lamm, gärna med
inspiration från det italienska köket. Utmärkt även till
italienska ostar, så som Pecorino.

Albola Chianti

449:-

Chianti, Italien.
Sangiovese 90%, Canaiolo 10%
Balanserat vin med fräsch ung frukt och kryddiga toner
ihop med smak av körsbär och mörk frukt och ﬁna
tanniner i slutet. Passar till kött, kyckling, smakrik pasta
och grillade grönsaker samt lagrade ostar.

Zonin Valpolicella Ripasso Superopre
115:- 699:Valpolicella, Veneto, Italien.
Corvina 70%, rondinella 20% och molinara 10%
Frisk stram syra och intensiv fruktighet med inslag av
körsbär, viol, mörk choklad och torkad frukt. Lång,
fruktig och fatigt avslut. Passar utmärkt till stekar,
mustiga köttgrytor och pecorino.

Bevande
Drycker

FLASKÖL

FATÖL
Brooklyn
Carlsberg
Poretti

50cl
50cl
33cl
33cl
33cl
33cl
33cl

69:69:69:-

Eriksberg
Edinger
Kronenburg 1664
Staropramen
Carlsberg Hof eko
Tuborg
Celia, Glutenfri

69:69:69:75:69:69:69:-

DRYCKER OCH COCKTAIL
Irish coﬀee
Baileys coﬀee
Gin & Tonic
Scotch (Chivas)
Bourbon (Jack Daniels)
Irish whisky (Jameson)
White Russian

96:- / 144:96:- / 144:114:128:- / 196:96:- / 144:96:- /144:128:-

Läsk, vatten, cider, lättöl
Pepsi
Zingo
7-Up
Rämlösa naturell
Rämlösa citrus
Rämlösa proﬁl
sommersby päron
lättöl non alcolico

35:35:35:35:35:33:54:34:-

Kaﬀe
Kaﬀe
Espresso enkel/dubbel
Cortado
Machiato
Cappucino
Latte
Americano
Iskaﬀe

35:29:- /34:35:30:44:39:35:65:-

Cocktails Meny
•

Aperol spritz
(3 delar prosecco (mousserande vin) ; 2 delar Aperol ;1 del soda.
130 Kr:-

Röd sangria med jordgubbar och mango
rött vin ;Fruktsoda ;Frysta jordgubbar och mango.
130 Kr:-

Vit sangria med äpple och citron
vitt vin ,Ginger Ale ,Tunna skivor av äpple och citron.
130 Kr:-

Capri di tonic
1 del limoncello ,4 delar Tonic water,myntablad,citronskivor ,is
135 Kr:-

Limoncello & Bubbles
1 del limoncello ,5 delar Prosecco ,2–3 st frysta hallon.
139 Kr

Garibaldi Sbagliato
3 cl Hendrick's Gin ,3 cl Campari ;6 cl färsk apelsinjuice ,prosecco ,apelsin
145 KR

