ANTIPASTI | FÖRRÄTTER
Bruschetta Classica 119 kr
Rostat bröd med tomater, basilika, rödlök, olivolja, balsamvinägercrème, parmaskinka och
ruccola
Gamberi Con Aglio 129 kr
Frästa tigerräkor med persilja, vitlök, chili och vitvin samt nybakat bröd
Insalata Di Casa 129 kr
Blandsallad med oliver, mozzarella och olivolja
Mozzarella Caprese 119 kr
Mozzarella, cocktailtomater, parmaskinka, färsk basilika, havssalt och olivolja
Antipasti Italiano 124 kr
Kallskurna italienska delikatesser
Carpaccio Di Manzo 149 kr
Carpaccio på oxfilé med rostade pinjenötter, hyvlad parmesan, havssalt, olivolja och
balsamvinägercrème
Pane All Aglio 39 kr
Vitlöksbröd
Olive Marinate 39 kr
Marinerade oliver

CARNE ET PESCE
Filetto Di Manzo 269 kr
Grillad oxfilé serveras med frästa grönsaker, tryffel pommes och rödvinssås
Entrecote 259 kr
Grillad Entrecote serveras med klyftpotatis, barbequesås och bearnaisesås
Pollo alla erbe 249 kr
Örtkryddad kycklingfilé serveras med tryffelsås, jumbo pommes och frästa grönsaker
Caesarsallad 189 kr
Kycklingfilé, bacon, krutonger, cocktailtomater, romansallad, hyvlad parmesanost och
Caesardressing
Salmone e Insalata di Gamberi 269 kr
Ugnsbakad laxfilé serveras med hummersås, ugnsrostad potatis samt räk- & ruccolasallad
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PASTA
Spaghetti Napoli 109 kr
Spaghetti med tomatsås och färsk basilika
Spaghetti Bolognese 139 kr
Spaghetti med köttfärssås
Spaghetti Carbonara 149 kr
Spaghetti med bacon, grädde, äggula, parmesanost och svartpeppar
Spaghetti Prosciutto 149 kr
Spaghetti med rökt skinka, purjolök, vitlök, piripiri och grädde (stark)
Spaghetti Modo Nostro 149 kr
Spaghetti med tomat- & köttfärssås, gorgonzola, grädde, champinjoner samt piripiri (stark)
Spaghetti Marinara 169 kr
Spaghetti med handskalade räkor, musslor, bläckfisk, tomatsås, vitlök och vitvin
Spaghetti al Filetto e Gallinacci 169 kr
Spaghetti med oxfilé, kantareller, rödvin, vitlök, färsk basilika, grädde och tomatsås
Tagliatelle el Aglio 169 kr
Bandspaghetti med oxfilé, vitlök, champinjoner och grädde
Tagliatelle Mexicana 169 kr
Bandspaghetti med oxfilé, lök, paprika, piripiri och tomatsås (stark)
Tagliatelle del Nonno 169 kr
Bandspaghetti med handskalade räkor, purjolök, vitlök, crème fraiche och grädde
Tagliatelle Salmone 169 kr
Bandspaghetti med lax, handskalade räkor, spenat, vitlök, vitvin, grädde och tomatsås
Tagliatelle al Pollo e Verdure 165 kr
Bandspaghetti med kycklingfilé, broccoli, zucchini, mozzarella och tomatsås
Tagliatelle Cartoccio 165 kr
Bandspaghetti med kycklingfilé, pesto, gorgonzola, konjak och grädde
Tagliatelle Gorgonzola 169 kr
Bandspaghetti med oxfilé, champinjoner, gorgonzola och grädde
Tagliatelle Parma 165 kr
Bandspaghetti med parmaskinka, mozzarella, pesto, färsk basilika och tomatsås
Tagliatelle Con Scampi 169 kr
Bandspaghetti med tigerräkor, persilja, vitlök, piripiri, vitvin och grädde
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Fettuccine al Pollo 169 kr
Grön bandspaghetti med kycklingfilé, curry, grädde och valnötter
Tagliatelle Romeo e Giulietta 189 kr
tagliatelle,lax,scampi och handskalade räkor, persilja,chili, grädde, gorgonzola och pesto
Pappardelle al Filetto e Tartufata 169 kr
Bred bandspaghetti med oxfilé, champinjoner, tryffelpuré och grädde
Pappardelle al Pollo e Parma 169 kr
Bred bandspaghetti med kycklingfilé, broccoli, tomatsås och parmaskinka
Gnocchi al Pesto 165 kr
Potatisgnocchi med kycklingfilé, champinjoner, pesto och grädde
Gnocchi Modo Nostro 165 kr
Potatisgnocchi med salsiccia picante, bacon, lök, vitlök, tomatsås och grädde (stark)
Penne Arrabbiata 159 kr
Penne med rökt skinka, bacon, paprika, piripiri och tomatsås (stark)
Penne Africana 165 kr
Penne med kycklingfilé, paprika, banan, jordnötter, curry och grädde
Penne Saporite 165 kr
Penne med oxfilé, champinjoner, vitlök, tomatsås och grädde
Penne Paradiso 175 kr
Penne med oxfilé, lök, champinjoner, grädde och Espagnolesås
Penne Diavolo 165 kr
Penne med köttfärssås, tomat, paprika, grädde och piripiri (stark)
Penne Romana 165 kr
Penne med kycklingfilé, champinjoner, vitlök, örtkrydda och grädde
Penne Cacciatora 165 kr
Penne med kycklingfilé, paprika, champinjoner, vitlök och tomatsås
Penne Indiana 169 kr
Penne med oxfilé, lök, paprika, banan, jordnötter, curry och grädde
Tortellini Alla Panna 169 kr
Köttfyllda pastaknyten med rökt skinka, ärtor, muskotnöt och grädde
Tortellini Della Casa 169 kr
Köttfyllda pastaknyten med oxfilé, purjolök, paprika, champinjoner, tomatsås, grädde och
piripiri
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Tortelloni al Forno 169 kr
Ugnsgratinerade ricottafyllda pastaknyten med oxfilé, champinjoner, ärtor, tomatsås och
grädde
Pasticcio Italiano al Forno 165 kr
Ugnsgratinerad penne med rökt skinka, gorgonzola, tomatsås och grädde
Lasagne al Forno 165 kr
Klassisk italiensk ugnsgratinerad pastarätt (kan beställas med gorgonzola)

VEGETARISKA PASTARÄTTER
Tortelloni Verdi 160 kr
Stora ricottafyllda pastaknyten med spenat, champinjoner, gorgonzola och grädde
Tagliatelle Profumo di Bossco 160 kr
Tagliatelle med kantareller, champinjoner, konjak, vitlök, örtkrydda och grädde
Spaghetti Mamma Mia 159 kr
Spaghetti med paprika, lök, champinjoner, vitlök, tomatsås och grädde
Penne Vegetale 159 kr
Penne med champinjoner, paprika, purjolök, zucchini, broccoli, vitlök och tomatsås
Cannelloni Fiorentina (ugnsgratinerad) 169 kr
Ricottaost & spenatfyllda pastarullar med tomatsås, grädde och mozzarella
Vi har även glutenfri pasta och fullkornspasta, fråga personalen!
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BARNMENY
Inklusive dricka & glass 109 kr
Spaghetti Bolognese
Med köttfärssås
Penne Romana
Med kycklingfilé, champinjoner och grädde
Spaghetti Carbonara
Med bacon och grädde
Lasagne

DESSERT
Crème Brûlée 109 kr
Crème Brûlée serveras med hallonsorbet
Cioccolato al Latte Mousse 109 kr
Chokladmousse på browniebotten med hallonkompott serveras med italiensk vaniljglass
Tiramisu 109 kr
Klassisk italiensk dessert
Klassisk Marängsviss 109 kr
Vaniljglass med maränger, banan, vispad grädde och chokladsås

KAFFE
Kaffe/Te 39 kr
Espresso 39 kr
Dubbel espresso 49 kr
Caffè Latte 49 kr
Cappuccino 49 kr
Caffè Coretto 65 kr
Espresso med 1 cl valfri likör/sprit

Pasta Haus
Nordenskiöldsgatan 25, 41309 Göteborg Tel: 031-242711

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

