TAKE AWAY
För beställning av av take away, ring oss på telefonnummer:
031-243300

FÖRRÄTTER
BRUSCHETTA 35 kr
Vitlöksbröd.
BRUSHETTA CLASSICO 70 kr
Vitlöksbröd med tomater, lök, basilika och parmesanost
INSALATA MISTRA 70 kr
Tomater, ruccola, isbergsallad, gurka, rödlök, och olivolja.
MOZZARELLA DE LA CASA 85 kr
Mozzarella, tomater, basilika, olivolja och vitlök
ANTIPASTI AL ITALIANO 135 kr
En god kombination av kallskurna itailenska delikatesser.
PEPATI DI COZZE 89 kr
Färska musslor kokta i vitvin, vitlök och svartpeppar. Serveras med vitlöksbröd.
GAMBERETTI IN SALSA 89 kr
Räkor med piripirisås. Serveras med vitlöksbröd.
GAMBERONI SPECIAL 99 kr
Grillade jätteräkor med piripirisås. Serveras med vitlöksbröd.
CARPACCIO 120 kr
Citronmarinerad, tunnskivad oxfilé med olivolja, pinjenötter, selleri,
parmesan samt färsk basilika
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KÖTTRÄTTER
BIFFSTEK Â LA PROVENCALE 185 kr
Grillad ryggbiff med rödvinssås, persiljesmör, sparris och pommes frites.
PLANKSTEK 195 kr
Grillad oxfilé med pepparsås, bearnaisesås och hemlagad duchesse potatis.
FILETTO Â LA BOSCAIOLA 205 kr
Grillad oxfilé övertäckt med parmaskinka serveras med sauterade
champinjoner och rödvinssås.
FILETTO Â LA GORGONZOLA 205 kr
Grillad oxfilé med gorgonzolasås och grillad tomat.
FILETTO DI AGNELLO AL GALLINACCIO 215 kr
Grillad lammfilé med tryffelsmaksatt kantarellsås och vitvinsfrästa grönsaker
POLLO Â LA PARMA 175 kr
Parmalindad kycklingfilé med rödvinssås och vitvinsfrästa grönsaker .
POLLO SPECIALE 175 kr
Grillad kycklingfilé med tryffelsmaksatt kantarellsås och vitvinsfrästa grönsaker.

FISK- OCH SKALDJUR
DA VINCI´S LAX 185 kr
Vitvinsfräst laxfilé och grönsaker med gräslökscréme och kokt potatis.
RISOTTO Â LA MARINARA 205 kr
Risotto med jätteräkor, kräftor, färska räkor, färska musslor, calamari, vitvin, vitlök,piripirisås
parmesan
DA VINCI\"S HAVSTALLRIK 225 kr
Grillade jätteräkor, havskräftor, smörsekt calamari, laxfilé, färska räkor, färska musslor med
rostad vitlök, piri pirisås på ruccola. Serveras med vitlöksbröd.
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PASTARÄTTER
SPAGHETTI BOLOGNESE 95 kr
Spagetti med köttfärssås
SPAGHETTI CARBONARA 99 kr
Spaghetti med bacon, äggula, grädde och svartpeppar
SPAGHETTI MARINARA 115 kr
Spagetti med färska musslor, räkor, calamari, vitvin, vitlök, persilja, tomatsås
PAPARDELLE MARINARA 155 kr
Papardelle med räkor, jätteräkor, färska havskräftor, färska musslor, calamari, vitlök, vitvin
och olivolja
PAPARDELLE TRYFFEL (Vegetarisk) 115 kr
Pappardelle med tryffelolja, soltorkade tomater, färsk sparris, färska champinjoner, lök, vitvin
PAPPARDELLE AL BAROLO 115 kr
Penne med oxfilé, zucchini, rödvin, tomatsås, parmesan, mozzrella, vitlök
TAGLIATELLE AL LAURA 110 kr
Tagliatelle med kyckling, bacon, lök, valnötter och grädde
TAGLIATELLE AL FILETTO 115 kr
Tagliatelle med oxfilé, kantareller, basilika, vitlök, tomatsås och grädde
TAGLIATELLE AL DANTE 105 kr
Tagliatelle med kyckling, vitvinsfrästa grönsaker, pesto, olivolja, vitlök, soltorkade tomater, chili
TAGLIATELLE AL POLLO 110 kr
Tagliatelle med kyckling, bacon, färska champinjoner, curry och grädde
TAGLIATELLE SORENTINA (Vegetarisk) 105 kr
Tagliatelle med tomater, mozzarella, basilika, pesto, soltorkade tomater, vitlök, vitvin & olivolja
TAGLIATELLE GORGONZOLA 115 kr
Tagliatelle med oxfilé, färska champinjoner, lök, gorgonzola och grädde
TAGLIATELLE DIABLO 115 kr
Tagliatelle med oxfilé, bacon, lök, vitlök, piri piri och tomatsås
TAGLIATELLE AL SALMONE 110 kr
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Tagliatelle med lax, vitlök, spenat, vittvin och grädde
TAGLIATELLE VERDI 110 kr
Tagliatelle med kyckling, räkor, paprika, purjolök, svamp, curry och grädde
TAGLIATELLE VEGETALE (vegetarisk) 110 kr
Tagliatelle med paprika, purjolök, champinjoner, tomatsås, grädde, vitlök.
PENNE AMORE 115 kr
Penne med oxfilé, färska champinjoner, paprika, lök och pepparsås
TORTELLINI CON MASCARPONE 120 kr
Ricotta & spenatfylld färsk tortellini med mascarponesås och parmaskinka
TORTELLINI GORGONZOLA 120 kr
Ricotta & spenatfylld färsk tortellini med oxfilé, svamp, gorgonzola och grädde
TORTELLINI DELLA CASA 120 kr
Ricotta & spenatfylld färsk tortellini med oxfilé, purjolök, paprika, chili, vitlök och tomatsås med
grädde
VEGETARISK TORTELLINI (vegetarisk) 120 kr
Ricotta & spenatfylld färskt tortellini med svamp, grädde, gorgonzola
LASAGNE AL FORNO 105 kr
Lasagne med köttfärssås, gräddost
LASAGNE GORGONZOLA 110 kr
Lasagne al forno med gorgonzola
LASAGNE MEXICANA 110 kr
Lasagne al forno med paprika, vitlök, piripiri

Da Vinci
Nordenskiöldsgatan 23, 41309 Göteborg Tel: 031-243300

www.restaurangdavinci.se
Meny utskriven från www.gastrogate.com

PIZZA
MARGERITA 79 kr
Tomat, ost
FUNGHI 99 kr
Tomat, ost, champinjoner
PROSCIUTTO 99 kr
Tomat, ost, skinka
CAPRICCIOSA 100 kr
Tomat, ost, skinka, champinjoner
HAWAII 100 kr
Tomat, ost, skinka, ananas
SORRENTO 105 kr
Tomat, ost, skinka, räkor
CAPRI 99 kr
Tomat, ost, köttfärs, svartpeppar, vitlök, piri-piri
CALZONE (inbakad) 99 kr
Tomat, ost, skinka
NAPOLETANA 105 kr
Tomat, ost, oliver, sardeller, kapris
MARINARA 105 kr
Tomat, ost, räkor, musslor, vitlök, chili
BELLA 105 kr
Tomat, ost, skinka, bacon
VEGETARIANA 105 kr
Tomat, ost, champinjoner, lök, paprika, sparris, kronärtskocka, oliver
CACCIATORE 105 kr
Tomat, ost, salami, champinjoner, lök
BOLOGNESE 105 kr
Tomat, ost, köttfärssås, ägg
CANNIBALE 105 kr
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Tomat, ost, skinka, köttfärs, lök
FEFERONI 105 kr
Ost, tomat, köttfärs, pepperoni, lök, vitlök, piri-piri
QUATTRO STAGIONI 105 kr
Tomat, ost, champinjoner, skinka, räkor, kronärtskocka
ITALIA (inbakad) 105 kr
Tomat, ost, skinka, champinjoner, räkor, vitlök
SUPER 110 kr
Tomat, ost, skinka, kebabkött, lök, pepperoni, färsk tomat, vitlökssås
BAGARENS SPECIAL 110 kr
Tomat, ost, kebabkött, champinjoner, lök, pepperoni, stark sås,färska tomater
REALE 115 kr
Tomat, ost, oxfilé, bearnaisesås, ägg
VENEDIG 115 kr
Tomat, ost, oxfilé, champinjoner, gorgonzola, vitlök, bearnaisesås
GONDOLEN 115 kr
Tomat, ost, oxfilé, räkor, gorgonzola champinjoner, färska tomater
DA VINCI 115 kr
Tomat, ost, oxfilé, lök, pepperoni, fårost, vitlök, piri piri
CIAO CIAO (inbakad) 115 kr
Tomat, ost, oxfilé, champinjoner, lök, vitlök
AFRICANA 115 kr
Tomat, ost, kyckling, färsk paprika, banan, ananas, curry piripiri
FIGARO 115 kr
Tomat, ost, köttfärs, bacon, salami, champinjoner, pepperoni, vitlök
PIZZA RUCCOLA 115 kr
Tomatsås, mozzarellaost, parmaskinka, ruccola
PIZZA AL PESTO 115 kr
Tomatsås, mozzarellaost, färska toamter, basilika, oliver, pesto
PIZZA GORGONZOLA 120 kr
Tomatsås, mozzarellaost, parmaskinka, gorgonzola, ruccola
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PIZZA QUATTRO FORMAGGI 120 kr
Tomatsås, mozzarellaost, gorgonzola, parmesan, fetaost, ruccola, färska tomater
PIZZA POLLO 120 kr
Tomatsås, mozzarellaost, kyckling, bacon, svamp, lök, curry

PASTASALLADER
KYCKLINGSALLAD 110 kr
Penne med kyckling, tomater, gurka, svarta oliver, fetaost, rödlök, paprika, olivolja och peppar
TONFISKSALLAD 110 kr
Penne med tonfisk, tomat, gurka, majs, rödlök, olivolja, peppar och kapris
ITALIENSK SALLAD MED PARMASKINKA 120 kr
Penne med parmaskinka, parmesanost, paprika, oliver, rödlök,
soltorkade tomater, färska champinjoner, ruccola.

Till alla salladsrätterna ovan ingår vitlöksdressing.

DESSERTER
TIRAMISU 79 kr
Italiensk dessert med kaffelikör, mascarponeost och savoiardikex
ITALIENSK CHOKLADKAKA 79 kr
med grädde och jordgubbar
PANNA COTTA 79 kr
Vaniljpudding, serveras med kaffekaramell
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