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

             

Följ oss på

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. 

Allergi? Fråga personalen.
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Ring och beställ på 076-301 43 43. Meny och instruktioner finns även på vår hemsida.

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!

Take Home
il grillos ”Date night-kasse” (för 2 personer) ................................... 525:–

Affetati misti | Ragu | Tiramisu classico

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

Caprese  ................................................................................................. 99:–
Burrata, marinerade tomater, balsamico och basilika

Vitello tonnato ..................................................................................... 115:–

Brynt & tunt skuren, rå kalvfilé, tonfiskmajonäs, parmesan, ruccola, citron & kapris

Focaccia e olive ..................................................................................... 69:–
Hembakad focaccia & marinerade oliver

Ragu ..................................................................................................... 159:–

Långbakad högrev, tomater, lök, vitlök, rotfrukter, parmesan & hemmagjord pennepasta

Risotto allo zafferano con funghi  ...................................................... 149:–
Saffransrisotto med skogschampinjon & ostronskivling, schalottenlök, parmesan, per-
silja & smör

Ciotola di pizzo ................................................................................... 149:–
Ugnsbakad spetskål, hummus, chiliolja,granatäpple & rostade pinjenötter

Tiramisu classico .................................................................................. 99:–
Klassiskt recept med savoiardikex, mascarpone, ägg, espresso & amaretto

Tartufo al cioccolato .........................................................................29:–/st
Hemlagade chokladtryfflar i varierande smak

All pasta & bröd gör vi själva!
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En italiensk vin- och cocktailbar  
med hjarta for det italienska koket.

❤

Risotto
1. Värm risotton på medelvärme i en 

kastrull och häll på buljongen och 
tillbehör, 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.

Pasta
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!

Ciotola di pizzo
1. Sätt ugnen på 220 grader.
2. Ta ur spetskålen ur påsen med mari-

naden och lägg på en ugnsplåt
3. När ugnen är varm, kör spetskålen i 

ca 20-25min
4. Ta fram en tallrik och sprid ut grön-

salladen över tallriken
5. Ta ut spetskålen och placera den på 

salladsbädden.
6. Toppa med pinjenötter och hummus. 

Önskas mer sting så häller ni över
     den medföljande chilioljan,

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

Köp presentkort.

Buon Appetito! 
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Buon Appetito! 

Buon Appetito! 

il_grillo_A4_TakeHome_host_2021.indd   2il_grillo_A4_TakeHome_host_2021.indd   2 2021-09-16   20:172021-09-16   20:17


