Aperitivo Cocktails ochApéritif
Apéritif är en drink som fungerar som aptitretare. Den avnjuts innan
maten för att reta smaklökarna och förhöja den kommande måltiden.

95:-

BOCCA LIMONE

Primi står för den första rätten som serveras under en klassisk fyrarätters
italiensk måltid i det traditionella italienska köket. Vissa beställer primi som
huvudrätt, andra skippar den helt och hållet. Du får göra som du vill – det
är okej med oss.

BELLINI

115:- (Vegansk) Ugnsbakad kronärtskocka, citron, olivolja,
pinjenötter, vit bönröra

Limoncello, basilika, citron, prosecco
95:-

Persikopuré, persikolikör, prosecco
95:-

Primi

APEROL SPRITZ

Aperol, prosecco, soda

		
			
			

115:-

NEGRONI ROSATO

Tanqueray gin, Otto’s rosé vermouth, Aperol
60:-

VILLA GIADA MOSCATO D'ASTI
Njut av en

ANTIPASTITALLRIK
innan maten!

· SERVERAS MED GRISSINI ·
4 sorters chark, varierande 179:3 sorters ost & 3 sorters chark 199:Vinförslag: Da Vinci Chianti Riserva

ANTIPASTI
Antipasto betyder “före måltiden”, vilket innebär att man – du gissade rätt
– vanligtvis äter antipasti innan huvudmåltiden. Kalla det förrätt om det
känns bättre.

Vinförslag: Bottega Soave Classico

125:- Fisktartar, gurka, chili, citron, friterad kapris,
parmesanflarn

i secondi

PIZZA

199:- Sallad med rökt lax, räkor, risoni, cocktailtomat, rödlök, 		
gurka och oliver. Serveras med bröd och dill- och gräslökscrème.

125:- (Vegetarisk) LILLA CHICAGO

I Italien kostar man på sig att äta två varmrätter. Den andra heter i secondi
och kan lika gärna kallas huvudrätt.

Vinförslag: Conte Matarocco Grillo Organic (ekologisk)
Öl: Wisby Lager

199:- Hamburgare med rökt sidfläsk och mozzarella, pommes, 		
vitlök- och basilikadipp
Vinförslag: Corte Giara Ripasso La Groletta

Vinförslag: P Pinot Grigio, Alpha Zeta

135:- Carpaccio på oxfilé med rostade pinjenötter, rucola,
parmesan
Vinförslag: Conte Matarocco Grillo Organic
(ekologisk)

Öl: Sitting Bulldog IPA

169:- (Vegansk) Bakad kålrabbi, rostad blomkålspuré, äpple,
hasselnötsvinägrett, hasselnötter, sparris, hyvlad rädisa
Vinförslag: Corte Giara Chardonnay

Secondi, från grillen

Pasta & RISOTTO

Vissa påstår att det var kineserna som uppfann pastan och
att Marco Polo sedemera förde den från Kina till Italien.
Det är givetvis inte sant. Pasta är lika italienskt som cappuccino.
Punkt slut.

VI SERVERAR FÄRSK PASTA OCH DEN ÄR GIVETVIS EKOLOGISK.
OBSERVERA ATT PASTAN INNEHÅLLER ÄGG.
165:- (Vegetarisk) Lasagne med tomatsås, rucola, parmesan, 		
ricotta
Vinförslag: V Valpolicella, Alpha Zeta

199:- Spaghetti Frutti di Mare med räkor, kräftstjärtar, scampi, 		
musslor, bläckfisk
Vinförslag : Tini Rosé, Caviro

225:- Grillad regnbågsfilé, grönärtscrème, smörstekta morötter,
hyvlad rädisa, smörsås med regnbågsrom och dill
Vinförslag: Solebello Bianco Organic (ekologisk)

175:- Grillad rostbiffsspets av kalv, gremolataströbröd, sparris,
salvia- och citronsky
Vinförslag: Corte Giara Chardonnay

239:- Grillad ryggbiff, tomat- och rödlökssallad, basilikaaioli, 		
rödvinssky
Vinförslag: Corte Giara Ripasso La Groletta

Tillbehör till våra rätter från grillen
49:-

Grönsallad med tomat, gurka, rödlök, oliver, olivolja

45:-

Vitlöksstekta bönor

25:-

Dillkokt potatis

55:-

Pommes med persilja och riven parmesan

195:- Spaghetti Pesto Rosso med rökt lax, cocktailtomat

95:-

65:79:69:95:85:-

Italienska oliver
Vitlöksbröd
Caprese - tomatsallad med äkta italiensk
buffelmozzarella
3 x Crostini:
· tomat/lök
· räkor/dill- och gräslökscrème
· rostbiff/vit bönröra
Crostini med löjrom, crème fraiche, rödlök
Calamares med aioli
(Vegetarisk) Grillad endive, gorgonzola,
honungrostade hasselnötter
Dill- och gräslökspannacotta, regnbågsrom,
citrongelé, krutonger, rödlök
Tagliata – rostbiff, rucola,
semitorkad cocktailtomat, balsamico

259:- Risotto med scampi, kräftstjärtar, räkor, sockerärtor, 		
spenat, mascarpone, musselfond, parmesan
Vinförslag: Solebello Bianco Organic (ekologisk)

195:- Spaghetti Pesto med grillad svensk kyckling, soltorkad 		
tomat, rökt sidfläsk, rostade hasselnötter och parmesan
Vinförslag: Conte Matarocco Nero D´avola Organic (ekologisk)

189:- Garganelli med salsiccia, ndujasås, paprika, lök,
parmesan
Vinförslag: Governo San Polo

185:- 1854:s Spaghetti Carbonara med rökt sidfläsk,
champinjon, grädde, vitlök och parmesan, toppas
med äggula

Vinförslag: Da Vinci Chianti Riserva

Bröd serveras till pasta och risotto

149:- STÖTEN
Mozzarella, talleggio, gorgonzola, fetaost, prosciutto, salami,
rucola, färsk tomat

155:- BERLING
Tomatsås, mozzarella, prosciutto, portabello, rucola, parmesan

159:- NKPG:S SHERLOCK HOLMES
Tomatsås, mozzarella, oxfilé, rostad paprika, portabello, tomat, vitlök, 		
rucola

145:- STRID
Tomatsås, mozzarella, grillad marinerad fläskkarré, rödlök, rostad 		
vitlökskräm, färsk tomat

169:- RENA RÅNET
Tomatsås, mozzarella, räkor, kräftstjärtar, musslor, bläckfisk, vitlök, 		
persilja, citron

159:- ARRESTEN
Tomatsås, mozzarella, oxfilé, räkor, färsk tomat, aioli

155:- SMEDEN (HALVINBAKAD)
Tomatsås, mozzarella, Grancotto (gourmetskinka),
prosciutto, rucola, fetaost, parmesan

149:- LASSE
Tomatsås, mozzarella, tre sorters salami, oliver, färsk tomat,
oregano, vitlök

139:- (Vegetarisk) KOMMISSARIEN

Tomatsås, mozzarella, spenat, aubergine, färsk tomat, 			
chèvreost, färsk chili

219:- ÖSTGÖTEN
Prästost, löjrom, rödlök, crème fraiche, dill, citron
Tomatsås, mozzarella, stark salami, rucola, citron, parmesan

FORMAGGI / Ostar
45:45:45:45:-

Vinförslag: Voghera Barbera d’Alba

165:- Garganelli Bolognese Rödvinsbrässerad högrev,
tomat, örter, parmesan

Tomatsås, mozzarella, färsk tomat, buffelmozzarella, rucola

145:- STORA TORGET

Vinförslag: Solebello Bianco Organic (ekologisk)

65:69:85:-

Den som påstår att pizza är skräpmat vet inte
vad han pratar om. Så enkelt är det. Kom igen nu,
du vet att du vill ha en.

45:-

Parmesan Reggiano
Ekologisk, lagrad 24 månader
Talleggio
Rödkittost gjord på komjölk
Gorgonzola Super
Blåmögelost gjord på komjölk. Osten mognar två månader i grottor.
Roccolo
Pastöriserad komjölksost från Val Taleggio. Lagrad 4-6 månader
på pinjeträhyllor i kalla källare.
Tryffelpecorino
Getost gjord på råmjölk

Serveras med marmelad och knäcke

Allergisk mot något? Vänligen meddela serveringspersonalen / Glutenintolerant? Alla pastor och pizzor går att få glutenfria

149:- SKÄNNINGE
Tomatsås, mozzarella, grillad paprika, vitlök, prosciutto, pesto,
pinjenötter, oregano

145:- (Vegetarisk) GRANNEN

Chèvreost, valnötter, betor, spenat, honung, dijonsenap

159:- LEGENDEN
Chèvreost, fikon, pancetta, timjan, honung, pinjenötter

159:- JURISTEN
Tomatsås, mozzarella, färsk tomat, Grancotto (gourmetskinka),
buffelmozzarella, pistagenötter, basilika

155:- SLÄTTEN
Tomatsås, mozzarella, nduja (kalabrisk stark
salami), buffelmozzarella,
citron, grillad paprika, persilja

129:- BELLA NUTELLA

(REK. 2-3 PERSONER)
Nutella, frukt, bär, vaniljglass

OBS! Vi kan inte garantera att pizzan är
klar samtidigt med annan beställd mat.

