
följ oss gärna på 
instagram och facebook

SNACKS

olive marinate e scaglie di grana
Marinerade oliver med parmesan. 70 kr

taralli
Små spröda brödringar med flingsalt och olivolja. 50 kr

pane carasau caldo e pomodori 
Tunt sardinskt krispigt bröd med tomat, basilika och vitlöksolja. 60 kr

chips al tartufo e parmigiano
Potatischips med parmesan och tryffel. 60 kr

Beställ gärna online på osteriadila.se
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Antipasti

gran tagliere
Stor planka med blandad italiensk chark, 
oliver, ost, bruschetta, honung. 220/320 kr

bruschetta aglio
Rostat bröd, vitlök, olja, salt. 45 kr

fritto misto all’italiana
Friterad mozzarella, friterad köttfylld oliv, 
friterad fylld zucchiniblomma, friterade 
torskbitar. Perfekt att dela. 250 kr

bruschetta classica
Rostat bröd, tomater, vitlök, basilika. 
75 kr

* Lägg till Burrata på valfri rätt - 50 kr

Primi

amatriciana   
Hemgjord pasta, lufttorkad griskind, tomat-
sås, pecorino, svartpeppar. 195 kr

linguine ai frutti di mare   
Hemgjord linguine, blandade skaldjur, 
tomatsås, vitt vin, vitlök, persilja. 245 kr

agnolotti al brasato  
Färsk handgjord pasta fylld med bräserat 
oxkött, potatiskräm, salvia, kalvfond och 
parmachips. 235 kr

lunette al tartufo e miele   
Handgjord färsk pasta fylld med asagio ost 
och tryffel, sellerikräm, rostat smör, 
hasselnötter, kastanjehonung. 245 kr

risotto alla crema di scampi
Krämig risotto med hummerfond, havskräfta, 
burrata och ’nduja. 245 kr

CARNE

porchetta arrosto
Typisk romersk streetfoodrätt gjord på fläsk-
sida med massor av smak. Rostad potatis, 
broccolirybs, sky. 245 kr

bavetta alla griglia
Nattbakad flanksteak med potatisfondant, 
marsalasås, sauterad portobello. 255 kr

PESCE

zuppa di pesce
Fisksoppa med musslor, scampi, rödräkor, 
pilgrimsmusslor, torsk och lax. 200 kr

grigliata mista di pesce
Mixed grill med fisk och skaldjur. Rödräkor, 
kräftor, pilgrimsmusslor, dagens fisk, citron 
smörsås, aioli, färsk citron. Perfekt att 
dela. 375 kr

Contorni

patate al forno
Rosmarin och vitlöksrostad potatis. 55 kr

insalata verde
Mixad sallad med dagens grönsaker. 55 kr

friarielli ripassati in padella 
Italienska broccolirybs, vitlök, olja och 
chili. 55 kr



DESSERT

tiramisù
Italiensk dessert med kaffe och mascarponekräm. 85 kr

pannacotta al disaronno e dulce di leche 
Pannacotta med smak av dulce di leche och disaronno kakor och apelsin. 95 kr

brownie
Hemgjord Brownie med vit chokladsås, rostade pistagenötter, och färska hallon. 95 kr

selezione formaggi
Liten osttallrik serveras med honung och hemgjord marmelad. 115 kr

affogato
Klassisk italiensk efterätt. Glass serverad med varm espresso och cantuccini. 75 kr

pizza alla nutella
Frasig pizzabotten serveras med nutellakräm. 125 kr




