BESTÄLLNING
TAKE AWAY
Välj pasta eller pizza rätter för endast 105 kr
Vid ändring av rätter +30 kr
-pasta
-kött
-scampi
-räkor
-fisk
Vi har pasta och pizza för avhämtning.
Välkomna att beställa er mat på 031-242711

Pasta Haus
Nordenskiöldsgatan 25, 41309 Göteborg Tel: 031-242711
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Meny utskriven från www.gastrogate.com

PASTA
Spaghetti Napoli
Spaghetti med tomatsås och färsk basilika
Spaghetti Bolognese
Spaghetti med köttfärssås
Spaghetti Carbonara
Spaghetti med bacon, grädde, äggula, parmesanost och svartpeppar
Spaghetti Prosciutto
Spaghetti med rökt skinka, purjolök, vitlök, piripiri och grädde (stark)
Spaghetti Modo Nostro
Spaghetti med tomat- & köttfärssås, gorgonzola, grädde, champinjoner samt piripiri (stark)
Spaghetti Marinara
Spaghetti med handskalade räkor, musslor, bläckfisk, tomatsås, vitlök och vitvin
Spaghetti al Filetto e Gallinacci
Spaghetti med oxfilé, kantareller, rödvin, vitlök, färsk basilika, grädde och tomatsås
Tagliatelle el Aglio
Bandspaghetti med oxfilé, vitlök, champinjoner och grädde
Tagliatelle Mexicana
Bandspaghetti med oxfilé, lök, paprika, piripiri och tomatsås (stark)
Tagliatelle del Nonno
Bandspaghetti med handskalade räkor, purjolök, vitlök, crème fraiche och grädde
Tagliatelle Salmone
Bandspaghetti med lax, handskalade räkor, spenat, vitlök, vitvin, grädde och tomatsås
Tagliatelle al Pollo e Verdure
Bandspaghetti med kycklingfilé, broccoli, zucchini, mozzarella och tomatsås
Tagliatelle Cartoccio
Bandspaghetti med kycklingfilé, pesto, gorgonzola, konjak och grädde
Tagliatelle Gorgonzola
Bandspaghetti med oxfilé, champinjoner, gorgonzola och grädde
Tagliatelle Parma
Bandspaghetti med parmaskinka, mozzarella, pesto, färsk basilika och tomatsås
Tagliatelle Con Scampi
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Bandspaghetti med tigerräkor, persilja, vitlök, piripiri, vitvin och grädde
Fettuccine al Pollo
Grön bandspaghetti med kycklingfilé, curry, grädde och valnötter
Tagliatelle Romeo e Giulietta
Tagliatelle, lax, scampi och handskalade räkor, persilja, chili, grädde, gorgonzola och pesto
Pappardelle al Filetto e Tartufata
Bred bandspaghetti med oxfilé, champinjoner, tryffelpuré och grädde
Pappardelle al Pollo e Parma
Bred bandspaghetti med kycklingfilé, broccoli, tomatsås och parmaskinka
Gnocchi al Pesto
Potatisgnocchi med kycklingfilé, champinjoner, pesto och grädde
Gnocchi Modo Nostro
Potatisgnocchi med salsiccia picante, bacon, lök, vitlök, tomatsås och grädde (stark)
Penne Arrabbiata
Penne med rökt skinka, bacon, paprika, piripiri och tomatsås (stark)
Penne Africana
Penne med kycklingfilé, paprika, banan, jordnötter, curry och grädde
Penne Saporite
Penne med oxfilé, champinjoner, vitlök, tomatsås och grädde
Penne Paradiso
Penne med oxfilé, lök, champinjoner, grädde och Espagnolesås
Penne Diavolo
Penne med köttfärssås, tomat, paprika, grädde och piripiri (stark)
Penne Romana
Penne med kycklingfilé, champinjoner, vitlök, örtkrydda och grädde
Penne Cacciatora
Penne med kycklingfilé, paprika, champinjoner, vitlök och tomatsås
Penne Indiana
Penne med oxfilé, lök, paprika, banan, jordnötter, curry och grädde
Tortellini Alla Panna
Köttfyllda pastaknyten med rökt skinka, ärtor, muskotnöt och grädde
Tortellini Della Casa
Köttfyllda pastaknyten med oxfilé, purjolök, paprika, champinjoner, tomatsås, grädde och
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piripiri
Tortelloni al Forno
Ugnsgratinerade ricottafyllda pastaknyten med oxfilé, champinjoner, ärtor, tomatsås och
grädde
Pasticcio Italiano al Forno
Klassisk italiensk ugnsgratinerad pastarätt (kan beställas med gorgonzola)

PIZZA
Våra pizzor
Vetemjöl, vatten och jäst. Låter simpelt, men som med all matlagning så finns alltid ett
avgörande kapitel som resulterar i en produkt med det lilla extra. Vi inspireras av de klassiska
italienska pizzorna, men samtidigt tar vi fram våra egna varianter på denna mycket hyllade
maträtt.
I våra pizzor ingår alltid hemmagjord italiensk tomatsås, mozzarella och oregano.
Margerita
Färsk basilika och olivolja
Fresh basil and olive oil
Capricciosa
Kokt skinka och champinjoner
Ham and mushrooms
Quattro Stagioni
Kokt skinka, handskalade räkor, musslor, kronärtskocka och champinjoner
Ham, shrimps, clams, artichoke and mushrooms
Quattro Formaggi
Gorgonzola, mozzarella, tallegio och hyvlad parmesan
Gorgonzola, mozzarella, tallegio and planed parmesan
Vegetariana
Grillade auberginer, paprika & zucchini samt champinjoner och italienska oliver
Grilled aubergines, grilled paprika, grilled zucchini, mushrooms and Italian olives
Miss Italia
Parmaskinka, pesto, cocktailtomater, olivolja och ruccola
Parma ham, pesto, cherry tomatoes, olive oil and rocket salad
Charkuteria
Parmaskinka, bresaola, italiensk salami, mortadella, ruccola och olivolja
Parma ham, bresaola, italian salami, mortadella, rocket salad and olive oil
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Bella Italia
Oxfilé carpaccio, ruccola, hyvlad parmesan, havssalt och olivolja
Fillet of beef Carpaccio, rocket salad, planed parmesan, pine nuts, sea salt and olive oil
Di Mare
Scampi, musslor, handskalade räkor, cocktailtomater, persilja, olivolja och havssalt
Scampi, clams, shrimps, cherry tomatoes, parsley, olive oil and sea salt
Boscaiola
Stark italiensk korv, champinjoner, grillad paprika och färsk chili (stark)
Hot Italian sausage, mushrooms, grilled paprika och fresh chili (spicy)
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