En italiensk vin- & cocktailbar
med hjärta för det italienska köket
ANTIPASTI & SNACKS
Marinerade oliver 55

Nocellara oliver 65

Tre sorters charkuterier 125

Chips eller mixnötter 35/st

Tre sorters ostar 145

Syrade grönsaker 55

Med fröknäcke och marmelad

Morot - Blomkål - Cornichons

Focaccia e olive 79

Hembakad focaccia & marinerade oliver

Birra & Fernet Branca 70

Affettati misti 265 (perfekt för 2pers)

Chark, ost & oliver tillsammans med hembakad
focaccia, fröknäcke, marmelad & vispat smör

FÖRRÄTTER
Insalata Caprese
Burrata, marinerade tomater, ruccola, basilika & balsamico……………..……125
Manzo Crudo

Fint hackad, svensk kalvfilé, krispig potatis, schalottenlök, sojamajonnäs, gravad
& riven äggula, picklad lök & rödbeta……………………..……………..………….155

Arancini

Frasig risottoboll med mozzarella, het tomatsås & parmesan……………..…….140

Prova vår chefs choice………395
Kökets utvalda trerättersmeny
Förrätt - Pasta/Risotto - Dessert

Den perfekta fördrinken
NEGRONI…….125
(Alkoholfritt alternativ finns!)

Allergi? Fråga personalen!

VARMRÄTTER
Confiterad Kyckling

Krispig polenta, rostad kyckling-emulsion, gula grönsaker, chili.……………..265

Hällristad Röding

Råa gröna tomater, bellaverde, syltad lök, forellrom, blomkålspure med en
syrlig vitvinssås.…………………………………………………………………………..285

Manzo Crudo Grande

Fint hackad, svensk kalvfilé, krispig potatis, schalottenlök, sojamajonnäs, gravad
& riven äggula, picklad lök & rödbeta……………………………………………….249

Grillad & Panerad Aubergine

Serveras med en het tomatsås och krispig potatis………………………………….225

PASTA & RISOTTO

All pasta är färsk
& hemmagjord

Pasta Amatriciana

Stekt guanciale, pecorino, körsbärstomater, peperoncini & tomat……………195

Fettuccine con pollo

Krispig kycklingfile stekt i vitlök & salvia med parmesan & svartpeppar…….189

Risotto Ai Funghi

Tryffelrisotto med svamp, parmesan & färskriven tryffel………………………..185

Allergi? Fråga personalen!

Desserter
Bakad chokladkaka

Havtornsglass, chokladganache & rostad choklad…………………………..……120

Tiramisu

Klassisk………………………………………………………………………………….…110

Tre sorters ostar

Med fröknäcke och marmelad…………………………………………………………145

Tartufo al cioccolato

Hemmalagade chokladtryfflar i varierande smak……………………………….39/st

Stänkare till kaffet?
Fråga efter avecmenyn

After Dinner Cocktails
Espresso Martini………………125

Vår egna twist på en nutida klassiker. Vi mixar
Yellow eye - kaffeinfuserad rom, Galliano, espresso,
farin & chokladbitters

Varma Drycker
Bryggkaffe………………………………30
Espresso……………………………28/32
Americano………………………………34
Cortado…………………………….……36
Cappuccino………………………….…38

Menta Hot Chocolate………125

Varm choklad med smakrik och fyllig branca menta
och självklart en stor portion färsk grädde

Varadero……………………………120

Väldigt italienskt och fasansfullt mumsigt. Lagrad
grappa, amaretto, farin, varmt kaffe & lätt skakad grädde

Caffé Nero…………………………120

”En stor hot shot” - Galliano, farin, varmt kaffe &
lätt skakad grädde på toppen

Caffe Latte…………….……………..…40
Varm Choklad……….…………………45
Med vispgrädde

Te………………………..……………….30
Svart - Grönt - Rött - Frukt

Presentkort

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