
ANTIPASTI

Tagliere misto - Stor planka med blandad italiensk chark, oliver, 
ost, bruschetta. 230 kr
Salumi misti - Liten charktallrik, salami, parma, mortadella, ost, 
oliver. 100 kr
Tavolozza di formaggi - Liten osttallrik serveras med honung 
och hemgjörde marmellad. 100 kr
Olive - Hemmarinerade siciliansk oliver. 50 kr
Carpaccio di bresaola - Skivad luftorkat oxkött, ruccola, par-
mesan, olja och citron. 85 kr
Fritto misto (liten) - Friterade blandade skaldjur* serveras med 
italiensk citrusaioli. 85 kr
Burrata con pomodorini - Färsk burrata med tomater och 
basilikapesto. Kan serveras med bruschetta. 95 kr
Bruschetta con pomodori - Rostad surdegsbröd med marine-
rade tomater och basilikaolja. 55 kr
Bruschetta aglio - Rostat surdegsbröd med vitlök. 35 kr
Bruschetta porcini e tartufo - Gratinerat surdegsbröd med 
tryffel och olivkräm, karl-johanmarinerad svamp och parmesan. 80 kr
Tortino di formaggi - Liten osttårta på färskost, parmesan och 
tominoost, serveras med tomat och pesto. 75 kr

PRIMI // PASTA OCH RISOTTO

Risotto del tavoliere - Krämig risotto med röd paprika och 
tomatkräm, burratasås och färsk oregano. 150 kr
Risotto alla boscaiola - Krämig risotto serveras med salsiccia-
korv, rödvin, svamp, och parmesan. 160 kr
Agnolotto angello e timo - Pasta fylld med lamm och timjan 
serveras med smör, pumpa, grönkål och parmesan. 160 kr
Mezzaluna cantarelle e taleggio - Pasta fylld med kanta-
rellsvamp och taleggioost, serveras med taleggiosås, kantarell, 
champinjoner och parmesan. 160 kr
Linguine ai frutti di mare - Hemgjord pasta m, skaldjur*, vit-
vin, vitlök, chili, tomatsås och persilja. 150 kr
Linguine del contadino - Hemgjord pasta med säsonens grön-
saker sås, sojagrädde och veganskost. 135 kr
Lasagne – Hemgjord lasagne med originalrecept från Forli´. 140 kr

KÖTT

Porchetta arrosto – Typisk italiensk streetfoodrätt gjord frän 
fläsksida med salt, peppar och kryddor. Serveras med rostad 
potatis, dagens grönsaker och italiensk twist rödvinsås. 150 kr
Fråga efter kvällens kötträtt - 150 kr

FISK/PESCE

Fritto misto - Friterade blandade skaldjur* serveras med 
italiensk citrus aioli. Liten 85 kr / Stor 120 kr

*Vi användar frystskaldjur.

CONTORNI // TILLBEHÖR - 45 KR 

Patate al forno - Rosmarin och vitlökrostade potatis. 
Insalata mista - Mixade sallad med dagens grönsaker och oliver  
Insalata al profumo di mare - Mixade sallad serverad med 
Stekt rödräka, kaprisbär, oliver och citron.
Dagens grillade grönsaker - Grönsakerna byts efter säsong. 

SALSA 25 KR
Salsa all´aglio limone (citrus vitlökssås)

Salsa rossa (tomatsås)
Salsa di balsamico (balsamvinägersås)

DESSERT

Crepes - Hemgjorda pannkakor. Serveras med pistage, nutella 
eller choklad. 65 kr
Tiramisu - Italiensk dessert med kaffe och mascarponekräm. 75 kr
Cheesecake al cioccolato bianco - Vitchockladscheesecake 
serveras med halloncoulis och maräng. 65 kr
Torta al cioccolato (vegan) - Hemgjord chokladkaka med 
flingsalt, chockladkräm och halloncoulis. 55 kr
Gelato - Dagens glass eller sorbet, fråga om smaken! 40 kr
Dagens affogato - Italiensk glass serveras med varm espresso 
och cantuccini. 60 kr
Pizza alla nutella - Frasig pizzabotten serveras med nutella- 
kräm. 75 kr

15% rabatt vid takeaway Hemgjord pasta - Vi använder oss endast av det 
finaste durum-mjölet och all vår pasta är äggfri.

TAKE AWAY
HOS OSS KAN NI ALLTID BESTÄLLA EN AV VÅRA KLASSISKA ITALIENSKA PASTARÄTTER

Pappardelle con ragu´alla bolognese • Burro e parmigiano 
Aglio olio e peperoncino • Arrabbiata • Pomodoro

Beställ gärna online
www.osteriadila.se

040-13 44 49
info@osteriadila.se


