APERTIVI

PESCI

BELLINI130
Prosecco och persikopuré

STUFATO DI PESCE
Hummer, marulkskind, scampi, blåmusslor och vongole bräserade i vit t vin,
vitlök, peperoncino, salvia samt pomodorini, kikär tor och risonipasta

295

275

APEROL SPRITZ	
Aperol, prosecco, soda och apelsin

135

DRY MARTINI
Gin, torr vermouth och grön oliv

135

TONNO ALL A SICILIANA
Grillad tonfisk med en sås gjord på kapris, gröna oliver, mynta, vit t vin och
pomodorini. Ser veras med krämig hummerrisot to

NEGRONI	
Gin, campari och mar tini rosso

135

CARNI

AMERICANO130
Campari, mar tini rosso och soda

ANTIPASTI
ANTIPASTO DELL A CASA	
Vår t ur val av klassiska italienska förrät ter från olika regioner
Delad på t vå personer	

COTOLET TA ALL A MIL ANESE 
Panerad kalvkotlet t på ben med rucola- och pomodorinisallad.
Ser veras med gnocchi all’arrabiata

345

SALTIMBOCCA ALL A ROMANA
Kalvschnitzel med prosciut to, salvia, vit t vin och pomodorini.
Ser veras med grillad kronär tskocka och tagliatelle alfredo

295

POLLO CON PEPERONI E SALSICCIA
Bräserat majskycklingbröst på ben med salsiccia, paprika, vinäger,
vit t vin, rosmarin, peperoncino, citron och potatis

250

175
300

VITELLO TONNATO 	
Tunna skivor kalvstek med rucola och en sås gjord på tonfisk,
pantelleria kapris, ägg, peperoncino, vitlök och gröna sicilanska oliver

150

CARNE CRUDA	
Råbif f med äggula, rucola, citronmajonnäs, rostad vitlök, pomodorini, rödlök,
pantelleria kapris, persilja, peperoncino, olivolja och parmigiano reggiano

160

COSTOLET TE D’AGNELLO CON CAPONATA
280
Grillade lammracks med rosmarin, timjan, peperoncino och rostat vitlökssmör.
Ser veras med siciliansk caponata på aubergine, paprika, zucchini, potatis,
pomodorini, kapris och vitlök samt potatis- och jordär tsskocksgratäng

BURR ATINA CON POMODORINI PIENNOLO E PANCET TA	
Handgjord burratina med piennolo pomodorinisås, knaperstekt pancet ta,
peperoncino, olivolja, oregano och friterad basilika

145

FILET TO DI BUE AL PEPE VERDE
Grillad oxfilétournedos med grönpepparsås, bellaverde broccoli och
rosépeppar. Ser veras med parmesan- och potatispuré

330

SECONDO VEGETARIANO
GAMBERONI FRIT TI
160
Krispiga friterade rödräkor med peperoncinomajonnäs, rucola och citron		
		
MOZZ ARELL A CAPRESE	
160
Mozzarella di bufala salicella DOP med pomodorini,
rostade itrana oliver, olivolja, oregano och basilika

MEL ANZ ANE ALL A PARMIGIANA220
Ugnsbakad aubergine med fior di lat te mozzarella, tomatsås,
parmigiano reggiano, vitlök och basilika

CONTORNI
CARPACCIO ITALIANO	
Oxfilécarpaccio med en mild senapssås, olivolja,
citron, selleri och hy vlad parmigiano reggiano

185

PASTA
SPAGHET TI ALLE VONGOLE 	
Spaghet ti med vongole, pomodorini, vit t vin,
peperoncino, vitlök, och bladpersilja

235

MEZZE MANICHE ALL A NORCINA	
Mezze maniche med salsicciakor v, champinjoner, karljohansvamp,
grädde och vit tr y f felcréme samt pecorino

230

MEZZE MANICHE ALL A CARBONAR A	
Skålrörda mezze maniche med knaperstekt guanciale och
pecorino romano från amatrice, äggula och svar tpeppar.
“Carbonara är salt med mycket peppar och ingen grädde”

190

BUCATINI MAMMA MIA	
Bucatini med Papá’s handtrillade köt tbullar, tomatsås,
vitlök, peperoncino och pecorino romano

185

TORTELLONI AL GORGONZOL A E NOCI 	
Färska spenat- och ricot taf yllda tor telloni med gorgonzola,
grädde, parmigiano reggiano, rucola och valnöt ter

210

RIGATONI ALL A NORMA	
Rigatoni med friterad aubergine, tomatsås, ’ndujà, basilika, vitlök,
peperoncino och ricot ta salata

190

PAPPARDELLE AL R AGÙ DI CINGHIALE	
Pappardelle med ragu på vildsvin, itrana oliver, rosmarin, rödvin,
pomodorini, peperoncino, vitlök och pecorino toscano

210

PANE ALL’AGLIO

Grillat lantbröd med vitlök, olivolja och persilja

35

INSAL ATA DI POMODORINI E CIPOLL A
Pomodorinisallad med rödlök, basilika och olivolja

50

INSAL ATA VERDE 	
Blandad grönsallad

50

BROCCOLI AL PEPERONCINO 	
Stekt broccoli med peperoncino och vitlök

50

SPINACI AL BURRO 	
Smörstekt spenat

60

DOLCI

RISOTTO
RISOT TO ALL A MIL ANESE CON OSSOBUCO	
Saf fransrisot to med timjan- och vit t vin bräserat kalvlägg och gremolata

210

RISOT TO ALL A BOSCAIOL A 
Risot to med karljohansvamp, por tobello, kantareller, champinjoner, grönkål,
friterad ostronskivling, parmigiano reggiano, vit t vin och pecorino toscano

210

TIR AMISÚ 
Tiramisú

90

PANNA COT TA AI L AMPONI E NUTELL A
Hallon panna cot ta med nutellasås och karamelliserade pecannöt ter

85

TORTA AL CIOCCOL ATO
Chokladtår ta med hallon- och myntakompot t samt vispad grädde

85

SORBET TO AL LIMONE	
En kula citronsorbet

40

GEL ATO ITALIANO	
En kula chocklad-, pistage- eller vaniljglass

40

TARTUFFO NERO 
Mörk chokladtr y f fel

30

CANNOLO SICILIANO
Bakverksrör f yllt med sötad ricot takräm, citron, pistaschnöt ter och choklad

40

FORMAGGIO

Vi är en kontantfri restaurang

FORMAGGI MISTI
Ostbricka med parmigiano reggiano, pecorino och gorgonzola piccante.
Ser veras med fikonmarmelad, vindruvor och kex

135

