Antipasti

PESCE

gran tagliere

gamberi alla griglia

Stor planka med blandad italiensk chark,
oliver, ost, bruschetta och honung. 300/200kr

bruschetta aglio

Rostat bröd med vitlök, olja och salt. 45 kr

fritto misto

4 grillade vildfångade argentinska rödräkor
med grillad endivsallad och gazpacho salsa.
235 kr

pesce spada alla griglia

Grillad svärdfisk med fänkål, färsk apelsin,
pinjenötter. 225 kr

Friterade blandade skaldjur med hemgjord
vitlöks aioli och citron. 135 kr

Contorni

bruschetta classica

patate al forno

Rostat bröd med tomater, vitlök och basilika.
65 kr

Rosmarin och vitlök rostade potatis. 50 kr

* Lägg till Burrata på valfri rätt - 50 kr

insalata verde

Primi

friarielli ripassati in padella

pappardelle con ragu napoletano

Hemgjord Pappardelle med långkokt högrevsragu, tomater, rött vin och lök. 195 kr

linguine con vongole e bottarga

Hemgjord linguine med färska Vongolemusslor,
vitlök, chili och torkad kaviar. 245 kr

casarecce alla nduja

Pasta med tomatsås, nduja, taggiascheoliver,
riven ricotta på fårost, salsiccia och
friterad purjolök. 195 kr

risotto primavera

Krämig risotto med sparris, rostade datterino
tomater med svart vitlökskräm. 210 kr

mezzaluna burro e salvia e mandorle

Fylld pasta med broccoli, taleggio och
mandel. Smör noisette, rostade mandlar,
semitorkade tomater och straciatella. 220 kr

CARNE

porchetta arrosto

Typisk romersk streetfoodrätt gjord på fläsksida med massor av smak. Serveras med rostad
potatis, broccolirybs och sky. 210 kr

tagliata di manzo

Grillad hängmörad ryggbiff med potatisbakelse och sparris. 295 kr

Mixad sallad med dagens grönsaker. 50 kr

Italienska broccolirybs stekt med vitlök,
olja och chili. 50 kr

DESSERT

tiramisù

Italiensk dessert med kaffe och mascarponekräm. 85 kr

fondente

Chokladfondant med vaniljsås och krokant granola. 95 kr

pannacotta di limoncello

Jordgubbspannacotta med limoncellosås och tillbehör. 85 kr

selezione formaggi

Liten osttallrik serveras med honung och hemgjorde marmelad. 110 kr

affogato

Klassisk italiensk efterätt. Glass serverad med varm espresso och cantuccini. 65 kr

pizza alla nutella

Frasig pizzabotten serveras med nutellakräm. 100 kr

