ANTIPASTI
L`antipasto misto
(Italienska charkuterier) 145 kr
Antipasto Misto con Formaggi 225 kr
(Italienska charkuterier och ost)
Bruschetta con prosciutto crudo 129 kr
Italienskt hemlagat bröd med färsk tomat, vitlök, basilica, luttorkad skinka.
Bruschetta 89 kr
Italienskt hemlagat bröd med färsk tomat, vitlök, basilica,
Mix sallad/tomatsallad med lök/grönsallad 76 kr
Caprese con mozzarella di bufala 129 kr
Buffelmozzarella med parmaskinka
Buffelmozzarella med parmaskinka, lufttorkad tomat, olivolja
Vitlöksbröd 44 kr
Pepata di Cozze
(blåmusslor med vittvin, vitlök, chili, persilja) 125 kr
Caesar sallad med kycklingbröst 165 kr

CONTORNI / TILLBEHÖR
Pommes Frites 55 kr
Potatisgratäng 55 kr
Broccoli 55 kr
Grigliata Mista 55 kr
Foccacia 55 kr
Olive Marinate 55 kr
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PASTE
Pasta, pasta, pasta - och ännu mer pasta!
Pasta är Italiens livskraft och vart du än reser i Italien, finns det ett unikt sätt att äta sin
pasta på. Det är mycket mer än bara makaroner, skruvar och spaghetti; pasta är en
filosofi i Italien, en måttstock för levnadsstandard, tradition och sammanhållning.
Hjärtligt välkomna att prova vår egentillverkade pasta.
Linguine al salmone 189 kr
(lax, vittvin, grädde)
Tortelloni alla Toscana 189 kr
(pastakuddar fyllda med ricottaost, spenat, serveras med tomatsås och salvia)
Linguine al frutti di mare 210 kr
(havets läckerheter)
Ai cinque formaggi 175 kr
(fem sorters ost)
Alla Carbonara 175 kr
(Äggula, stekt sidfläsk, svartpeppar)
Vill ni ha grädde till Carbonaran säg det till personalen, vi kör på Italienskt vis.
Pizzichine 168 kr
(tomatsås, lök, färska champinjoner, chili)
Cannelloni 166 kr
(hemlagade pasta rullar med fyllda med färs, grönsaker, toppad med toppad med
bechamelsås, tomatsås)1
Lasagne al Forno 166 kr
(pastaplattor, varvade med kött & bechamelsås, gratinerad med parmesanost)
Tortellini alla Panna 185 kr
(Köttfyllda pastaringar med grädde,skinka och parmesan)
Pasta al Filetto 210 kr
(oxfile, champinjoner, chili, vitlök, k-johansvamp, grädde)
Husets Pasta med Fläskfile 182 kr
(grädde, paprika, champinjoner)
Pasta alla Contadina 189 kr
(salciccia korv, chili, tomatsås)
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Spaghetti alla Vongole
(vongolemusslor med vittvin,vitlök, chili, olivolja,persilja) 210 kr
Pasta Casarecce con salsiccia al tartufo 185 kr
(smörslungad tryffelsalsiccia med lök,vitlök, vittvin)
Pasta Casarecce alla Diavola 175 kr
(Sidfläsk, färsk chili, lök, tomatsås)
Pasta Bolognese 166 kr
(pasta med köttfärssås)
Pasta con Pollo 182 kr
(pasta med kyckling, paprika, champinjoner, lök, grädde)
GLUTENFRI PASTA FINNS

PESCE / FISK
Pepata di Cozze 1KG
(sauterade blåmusslor i vittvin, vitlök, chili, persilja) 210 kr
HemGravad Lax med Dillstuvad potatis 228 kr
Halstrad Lax med saffransås och
kokt potatis 275 kr
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CARNE / KÖTT
Saltinbocca alla Romana med potatis gratäng 269 kr
(kalvschnitzel med parma skinka & salvia)
Angus Biff med portvinssky och pommes frites 320 kr
Osso Buco (kalvlägg) med saffransrisotto 245 kr
(Med reservation för att det kan ta slut.)
Lammrostbiff med Potatis och portobelloterrin 265 kr
Tournedos med Marsalasås med pommes frites 299 kr
Helstekt Oxfile på svampbädd och rostad potatis 325 kr
(Minst för 2 personer)
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DOLCI / DESSERT
Camembert fritto con Lamponi gialli 86 kr
Camembert med varm hjortronsylt
Pannacotta con salsa di lamponi 84 kr
Pannacotta med hallonsås
Tiramisu 98 kr
(stockholms Bästa)
Torta di mela con gelato di vaniglia 89 kr
Äppelpaj med hemlagad vaniljglass
Gelato di vaniglia con salsa di cioccolato 89 kr
Hemlagad vaniljglass med chokladsås
Sorbetto a limone (fatto in casa) 82 kr
Citronsorbet Hemlagad
Osttallrik med marmelad 145 kr
Cholkadtryffel 46 kr
med Recioto vin 99:Trilogia di sorbetto (fatte in casa) 99 kr
3 olika smaker av hemlagad sorbet
Romrussinglass spetsad med Amaretto 96 kr
Gelato alla Vaniglia con Lamponi Gialli 89 kr
(vaniljglass med varm hjortronsylt)
Gelato con Punsch 84 kr
(punschglass)
Gelato alla vaniglia affogato di caffé 69 kr
(hemgjord vaniljglass dränkt i espressokaffe)
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