
Take Home
il grillos ”Date night-kasse” (för 2 personer) ...........................490:–
Affetati misti | Salsiccia cremosa | Tiramisu alle ciliegie

Affetati misti ...............................................................................195:–
Ost och chark med hemmagjorda tillbehör

Pane e olive ...................................................................................69:–
Hembakad focaccia med marinerade oliver

Peperoni marinati .........................................................................89:–
Sötsur, rostad paprika, kronärtskocka & spenatkräm med bröd

Insalata di mozzarella ...................................................................99:–
Mozzarella, soltorkad tomat, basilika, vitlök & citrusmarinerad  
kronärtskocka & balsamico

Salsiccia cremosa ........................................................................149:–
Penne med salsiccia, paprika, tomat, grädde & senapsfrö

Risotto al pomodoro ....................................................................149:–
Tomatrisotto, rödlök, salvia & persilja

Fettucine carciofi ........................................................................149:–
Kronärtskocka, skogschampinjon, vitlök, spenat, parmesan & grädde

Tiramisu alle ciliegie ....................................................................89:–
Körsbär, masalavin, mascarpone & mörk choklad

Tartufo dolce ............................................................................ 29:–/st
Chokladtryfflar i varierande smak

             

En italiensk vin- och cocktailbar  
med hjarta for det italienska koket.

il grillo – wine & tales | Storgatan 43 | Halmstad | 076-301 43 43 | info@ilgrillo.se | www.ilgrillo.se

Ring och beställ på 076-301 43 43. Meny och instruktioner finns även på vår hemsida.

För bästa resultat färdigställer ni era rätter hemma. Det är bara att följa våra enkla instruktioner 
steg för steg. På så vis behålls matens höga kvalitet och ni kan med minimal ansträngning äta 
varm, nylagad mat. Våra Take Home-portioner är större än våra ordinarie portioner. 

Förbeställ gärna! Under rådande omständigheter och begränsningar är det ibland svårt för 
oss att planera vår vardag. Har ni har möjlighet att förbeställa er TAKE HOME i god tid under- 
lättar det mycket. Tack för er förståelse och tack för att ni stöttar oss, det betyder ALLT!

Följ oss på

Allergi? Fråga personalen.



Risotto al pomodoro
1. Värm risotton på medelvärme i 

en kastrull och häll på buljongen, 
som finns i den lilla burken. 

2. Låt den puttra under ständig om-
rörning och servera när risotton  
är krämig.

3. Servera med parmesan på toppen!

Salsiccia cremosa
1. Koka upp en kastrull med vatten 

och rikligt med salt.
2. Börja med att värma på såsen på 

medelvärme, gärna med lock.
3. När vattnet kokar, lägg i pastan 

och koka i 1–2 min. Det ska finnas 
lite kärna kvar, om man vill äta 
pasta som en äkta italienare.  
Men allt är ju en smaksak.

4. Sila av pastan och lägg i kastrullen 
med såsen och blanda.

5. Servera med parmesan på toppen!

Fettucine carciofi
1. Koka upp en kastrull med vatten 

och rikligt med salt.
2. Börja värma såsen på medelvärme 

i en kastrull med lock.
3. När vattnet kokar, lägg i pastan 

och koka i 1–2 min. Det ska finnas 
lite kärna kvar, om man vill äta 
pasta som en äkta italienare.  
Men allt är ju en smaksak.

4. Sila av pastan och lägg i kastrullen 
med såsen och blanda.

5. Servera med parmesan på toppen!

Presentkort
Vill ni bjuda någon på en upplevelse 
och samtidigt stötta oss?

Köp presentkort.

        

         

Buon Appetito! 

En italiensk vin- och cocktailbar  
med hjarta for det italienska koket.

Följ oss på

il grillo – wine & tales | Storgatan 43 | Halmstad | 076-301 43 43 | info@ilgrillo.se | www.ilgrillo.se

❤


