MENY
ANTIPASTI
VINTIPS
Ripasso 115:-

CHARKBRÄDA - vårt signum -

Tre olika charkuterier från våra italienska producenter.
Presenteras med oliver, inläggningar och
tarallikringlor.
LITEN 150:MELLAN 395:- STOR 595:_________________________________________________

Aperitivo (2p)
En bra början på en härlig kväll. En välfylld tallrik med Pizzetta
(minipizza), prosciutto, salami, minicaprese, grissini, oliver &
kronärtskockor.
195:_________________________________________________

VINTIPS

INSALATA

Pinot Grigio 110:-

Italiensk sallad 159:En Italiensk sallad på mozzarella fior di latte från Frägsta Mejeri, hallon
balsamico, prosciutto, körsbärstomater och oliver
VINTIPS
Chablis 140:-

Sallad Chèvre chaud 189:-

En sallad med rödbetor, hallon balsamico, rödlök, tomater, rostade
solroskärnor, surdegsbröd och gratinerad getost

PASTA & RISOTTO
VINTIPS
Brunello di Montalcino 185:-

Spaghetti alla Carbonar 179:-

Krämig klassiker gjord på rökt sidfläsk fr Björks. Toppas med riven
parmesan och äggula.
VINTIPS

Rigatoni Salsiccia 179:-

Negromaro 130:-

Rigatonipasta med salsicciafärs, tomat, chili och örter. Toppas med riven
pecorino ost och persilja.

VINTIPS
Valpolicella Classico 110:-

Mozzarella Casarecci 159:-

En len söt tomatsås med oregano och smält mozzarella från Frägsta mejeri.

VINTIPS

Pasta Vegano 149:-

Valpolicella Classico 110:-

Kortpasta i smakrik tomatsås. Toppas med kronärtskockor ’Romanesco’ och
persilja.

VINTIPS

Risotto con Funghi 225:-

Barolo No Name 185:-

En krämig risotto med portabella svamp och trattkantarell. Toppas med riven
grana padana ost.

VINTIPS Ripasso 115:-

VINTIPS Falanghina 110:-

PIZZA BIANCA
Cavolo Verde

179:-

PIZZA ROSSA
Margherita

159:-

Tomatsås, mozzarella, persilja.

Mozzarella, getost, strimlad blancherad
grönkål, granatäpple, valnötter, honung.

Capra

179:-

Mozzarella, getost, skivad kokt potatis,
citron, honung, rostade solroskärnor.

Casa Banca

169:-

Tomatsås, mozzarella, rökt sidfläsk, picklad
rödlök, persilja.

Verona 179:Tartufo

189:-

Tomatsås, mozzarella, portabella svamp,
alpskina, ruccola, balsamico.

Mozzarella, tryffelsalami, portabella svamp,
cremé frache, riven tryffelpecorino, tryffel
olja med vitlök, rostade solroskärnor.

Kommisarie Brunetti 179:Löjrom

189:-

Tomatsås, mozzarella, chilisalami, rödlök,
chiliolja, inlagd fänkål.

Tallegio ost, cremé fraiche, rödlök, löjrom,
dill, riven parmesan, kapris.

Pizza Vegano

169:-

Tomatsås, rödkål, kronärtskockor, ruccola,
vitlöksolja (honung valfritt).

DOLCE
Creme Brulé med kardemumma 110:Serveras med en kula italiensk jordgubbssorbet

Gelato/Sorbet 95:3 kulor italiensk glass.
Pistage, Choklad, Hasselnöt, Kaffe, Vanilj, Jordgubb (sorbet), Citron (sorbet)
Kan toppas med: Inlagda italienska körsbär eller glasstopping Noisette, Jordgubb eller
Salted caramel .
(1 kula glass/sorbet 30)

Citronsorbet med brownie 70:- (Gluten - och laktosfri)
Italienska Cannoli (kakrör) 35:Citronkräm, Hasselnötskräm eller Pistagekräm

GLASSDRINKAR
Affogato al caffé 125:Vaniljglass dränkt med en espresso, kakao och spetsad med en skvätt cognac
(alkoholfri 69:-)

Sorbetto 95:Citronsorbet och prosecco (alkoholfri 69:-)

Kaffe crema 95:Kaffeglass med Baylis irish cream

Barnmeny
pasta med köttfärssås
Spaghetti som serveras separat, en mild köttfärssås, riven
parmesan påsidan.

75:-

Pizza med skinka & oSt
En liten pizza med tomatsås, skinka och dragen mozzarella 65:-

Pasta med tomatsås &
mozzarella
Pasta som kokas i tomatsås och smält mozzarella.

55:-

