INFORMATION
Utkörning alla dagar i veckan.
Vi fakturerar och tar med följesedel om så önskas. Kontakta oss så får ni ett eget
kundnummer.
Vänligen ring i god tid vid beställningen. Alltid två bilar till ert förfogande
Varför inte prova en italiensk afton? Se separat meny.
Lunchutkörning alla vardagar klockan 11:00 - 13:30 till er arbetsplats.
Leveransavgift endast 30:- per adress. Vid 10 st eller fler, fri utkörning.
Övrig tid utförs hemkörning vid minst 10 st beställda.

ITALIENSK AFTON
Bjud på en Italiensk afton!
En meny som passar alla tillfällen
10-100 personer eller fler...
Födelsedagar
Firmafester och möten
Övriga tillställningar
Kontakta oss så kan vi diskutera era önskemål
Tfn: 021-13 87 52
Fax: 021-13 05 23
Italiensk afton
89 kr
155 kr
Priser gäller per person och inkluderar utkörning med leveransgaranti
2 rätter alt 1 varmrätt och tillbehör
Förrätt Antipasto Italiano
Marinerade grönsaker, parmaskinka, salami, mortadella och mozarellaost med färska tomater
och färsk basilika
Varmrätt Vår uppskattade pasta
Med valfri sås från våran meny nedan eller enligt önskemål inklusive hembakat bröd och
sallad
Carbonara Spagetti
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med sås gjord på bacon, grädde, lök och ägg
Carbonara special
med sås gjord på köttfärs, salami, grädde, lök och ägg
Penne alla gorgonzola
med sås gjord på grädde, gorgonzolaost, purjolök
Fantasia
Pasta med köttfärssås och gorgonzolasås
Penne alla mamma
med sås gjord på bacon lök i kryddstark grädde
Al ragu
Italiensk köttfärssås
Lasagne
Ugnsgratinerade bladnudlar med köttfärssås och bechamelsås
Fusilli la pizza
Kassler, champinjoner, grädde och lök
Penne tre sughi
Kombination med såserna 3,4 och 8
Veckans pasta
Varierande(fråga personalen)
La pasta special
Kombination med mamma- och köttfärssås
Penne al pollo
Kyckling, färsk paprika, curry, grädde och purjolök
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