
Antipasti

!"#$ %a&'i()*
Stor planka med blandad italiensk chark, 
oliver, ost, bruschetta och honung. 300/200kr

+",s-.e/%0 1g234
Rostat bröd med vitlök, olja och salt. 45 kr

5"3t/4 63s/4
Friterade blandade skaldjur med hemgjord 
vitlöks aioli och citron. 135 kr

+",s-.e/%0 7l89s:;0
Rostat bröd med tomater, vitlök och basilika. 
65 kr

* Lägg till Burrata på valfri rätt - 50 kr

Primi

<8=pa)d('l* 7>$ ?#g@ A8=o2BtaC4   
Hemgjord Pappardelle med långkokt högrevs-
ragu, tomater, rött vin och lök. 195 kr

D:CgE3n* 7>$ FGn&>l( e +o/%a"H0   
Hemgjord linguine med färska Vongolemusslor, 
vitlök, chili och torkad kaviar. 245 kr

789a"B;-( 1'l0 AI,j0
Pasta med tomatsås, nduja, taggiascheoliver, 
riven ricotta på fårost, salsiccia och 
friterad purjolök. 195 kr

?:9o/%4 <r:JaKB)0
Krämig risotto med sparris, rostade datterino 
tomater med svart vitlökskräm. 210 kr

6(Lz8'uM0 +,r"4 ( N8'v:0 ( 68Cd>)l*  
Fylld pasta med broccoli, taleggio och 
mandel. Smör noisette, rostade mandlar, 
semitorkade tomater och straciatella. 220 kr

CARNE

<>)cOBt/0 1)r>9t4
Typisk romersk streetfoodrätt gjord på fläsk-
sida med massor av smak. Serveras med rostad 
potatis, broccolirybs och sky. 210 kr

P8Hl:#%0 QR 68Cz4
Grillad hängmörad ryggbiff med potatis-
bakelse och sparris. 295 kr

PESCE

!8Jb()R #l20 !)i&'30
4 grillade vildfångade argentinska rödräkor 
med grillad endivsallad och gazpacho salsa. 
235 kr

<(9ce NS#d0 12'0 !r:Hli0
Grillad svärdfisk med fänkål, färsk apelsin, 
pinjenötter. 225 kr

Contorni

<8%a/B 1T 5GrM4
Rosmarin och vitlök rostade potatis. 50 kr

UM9a2#t0 F()d*
Mixad sallad med dagens grönsaker. 50 kr

5"3ar:e2'R )iS#sV8tR U$ <8We2'0 
Italienska broccolirybs stekt med vitlök, 
olja och chili. 50 kr



DESSERT

!"#a$%s&
Italiensk dessert med kaffe och mascarponekräm. 85 kr

'()d*+t,
Chokladfondant med vaniljsås och krokant granola. 95 kr

-.)na/o012 34 5i$6n78l9:
Jordgubbspannacotta med limoncellosås och tillbehör. 85 kr

;*5e<%o+, =6r$>g?4
Liten osttallrik serveras med honung och hemgjorde marmelad. 110 kr

@=Ao?>t:
Klassisk italiensk efterätt. Glass serverad med varm espresso och cantuccini. 65 kr

-"Bz2 @952 Cu08l92
Frasig pizzabotten serveras med nutellakräm. 100 kr


