FÖRRÄTTER
Bruschetta 59 kr
Vitlöksbröd 29 kr
Tzatziki med vitlöksbröd 59 kr

PASTARÄTTER
1. Penne Della Cacciatora 119 kr
penne med citronmarinerad kyckling, champinjoner, paprika, vitlök och tomatsås
2. Penne Saporite 119 kr
penne med strimlad biff, lök, champinjoner, vitlök tomatsås och grädde
3. Penne Paradiso 119 kr
penne med strimlad biff, lök, champinjoner, grädde och espagnolesås
4. Penne Al Pesto 119 kr
penne med kyckling, basilika, vitlök, grädde och malda pinjenötter
5. Penne Romana 119 kr
penne med citronmarinerad kyckling, champinjoner och grädde
6. Penne Gorgonzola 119 kr
penne med strimlad biff, champinjoner, lök, gorgonzola och grädde
7. Penne Vegetale 119 kr
penne med champinjoner, paprika, purjolök, zucchini, broccoli, vitlök och tomatsås
8. Penne Venezia 119 kr
penne med fläskfilé, soltorkade tomater, gorgonzola, champinjoner och gräddsås
9. Spaghetti Marina 119 kr
spaghetti med räkor, musslor, bläckfisk, tomatsås och vitt vin
10. Spaghetti Alla Carbonara 119 kr
spaghetti med bacon, grädde, svartpeppar och permesanost
11. Spaghetti Mamma Mia 119 kr
Spaghetti med paprika, lök, vitlök, champinjoner, grädde och tomatsås
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12. Spaghetti Bolognese 109 kr
Spaghetti med köttfärssås
13. Tagliatelle Mare E Monti 119 kr
Bandspaghetti med räkor, champinjoner, purjolök, vitlök och tomatsås
14. Tagliatelle Del Nonno 119 kr
Bandspaghetti med räkor, purjolök, vitlök, crème fraiche och grädde
15. Tagliatelle Al Salmone 119 kr
Bandspaghetti med lax, räkor, vitt vin, spenat, vitlök, tomatsås och grädde
16. Tagliatelle Al Aglio 119 kr
Bandspaghetti med biff, vitlök, champinjoner och grädde
17. Tagliatelle Amore 119 kr
Bandspaghetti med curry, räkor, banan och grädde
18. Tagliatelle Mexicana 119 kr
Bandspaghetti med paprika, lök, biff och tomatsås (stark)
19. Tagliatelle Al Pollo 119 kr
Bandspaghetti med citronmarinerad kyckling, curry, grädde och valnötter
20. Tagliatelle Parma 119 kr
Bandspaghetti med parmaskinka, mozarella, basilika, pesto och tomatsås
21. Pasticcio Italiano 119 kr
Ugnsgratinerad penne med tomatsås, gorgonzolaost, skinka och grädde
22. Lasagne 97 kr
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KÖTTRÄTTER
1. Konjaksmarinerad pepparstek 199 kr
med pepparsås, wokade grönsaker. Serveras med potatisgratäng.
2. Plankstek 199 kr
med oxfilé
3. Plankstek 155 kr
med ryggbiff
4. Vitlöks- och rosmarinmarinerad kycklingfilé 140 kr
Med parmaskinka, balsamicosås och wokade grönsaker. Serveras med potatisgratäng
5. Kycklingspett med salsa och tzatziki 135 kr
serveras med klyftpotatis och wokade grönsaker.
6. Filet mignon oxfilé och fläskfilé 169 kr
Med rödvinssås, bearnaisesås, wokade grönsaker. Serveras med pommes frites.
7. Biffstek 149 kr
Med bearnaisesås, wokade grönsaker och pommes frites.
8. Souvlaki 135 kr
fläskfiléspett med rödvinsås, tzatziki, wokade grönsaker och serveras med klyft potatis.
10. Entrecote 149 kr
med Café de Paris smör. Serveras med fårostsallad och vitlöksbröd.
11. 200g’s hemlagad Angus hamburgare 109 kr
Med parmaskinka, balsamicosås och wokade grönsaker. Serveras med potatisgratäng.
11. 90g’s hemlagad Angus hamburgare 80 kr

FISKRÄTTER
1. Stekt rödtungafilé 149 kr
Serveras med hummersås och dillslungad potatis
2. Stekt laxfilé 149 kr
Med hummersås och räkor, Serveras med kokt potatis.
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SALLADER
Med salladssås och nybakat bröd
1. Tonfisksallad 95 kr
isbergssallad, gurka, tomater, tonfisk, lok, oliver och ägg
2. Grekisk Sallad 95 kr
Traditionell grekisk sallad med isbergssallad, gurka, tomat, fårost, paprika, lök och svarta
oliver
3. Kebabsallad 95 kr
isbergssallad, gurka, tomat, pepperoni, lök och kebabkött
4. Amerikansk Sallad 95 kr
isbergssallad, gurka, tomat, pepperoni, lök och kebabkött
5. Kycklingsallad 95 kr
isbergssallad, gurka, tomat, majs, kyckling, ananas och lök
6. Räksallad 95 kr
isbergssallad, gurka, tomat, räkor, champinjoner och sparris
7. Avocado Sallad 95 kr
sallad, tomat, gurka, skinka, champinjoner, avocado och ägg
8. Parma Sallad 95 kr
sallad, mozarella, parmaskinka, gurka, tomat, soltorkade tomater, basilika och ruccola
9. Pastasallad 95 kr
kyckling, skinka eller räkor

EFTERRÄTTER
1. Tiramisu 55 kr
med vaniljsås
2. Chokladmousse hasselnöt 65 kr
med vispgrädde
3. Vaniljglass 39 kr
med chokladsås
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