ANTIPASTI
CARPACCIO DI VITELLO IN SALSA TONNATA
Lätt stekt kalvkött, sallad, tonfiskkräm, svarta oliver och friterade kapris.
160 kr
ANTIPASTO MISTO CON GRISSINI CASARECCI
Exklusiv variation av ursprungsskyddade ostar och charkuterier.
Serveras med hembakade grissini och grillade grönsaker.
175 kr
SCAMPI SCOTTATI AL LIMONE CON VELLUTATA DI PATATE
Jätteräkor marinerade i citronsaft, serveras med potatiskräm och säsongsgrönsaker.
155 kr
CROSTINO PRIMAVERA
Rostat lantbröd, körsbärstomater, lufttorkad skinka, basilika och olivolja.
105kr
CAPRESE DI BUFALA CON FOCACCIA AL ROSMARINO
Buffelmozzarella D.O.P., datteritomater, högklassig biologisk olivolja
samt hembakad rosmarinkryddad focaccia.
145 kr
PIZZA FRITTA E POMODORO
Friterad pizzadeg fylld med mozzarella, serveras med en utsökt tomatsås.
89 kr
SUPPLÌ ALLA ROMANA
“Suppli” är en typisk finger food från Rom, två friterade risottobollar av arborioris fyllda
med San Marzanotomater D.O.P. och med mozzarella fior di latte.
89 kr

LITEN ITALIENSK ORDBOK
LUNA måne; LUNETTA liten måne; LUNETTE små månar.
TALEGGIO en salttvättad italiensk ost gjord på komjölk med en mild,
lätt syrlig smak med grästoner och ett krämigt vitt innanmäte.
PESTO ALLA GENOVESE är en röra med ursprung i norra Italien.
Pesto ska, som namnet antyder, stötas i mortel. Ingredienserna är riven
parmesanost, vitlök, basilika, pinjenötter och olivolja.
PECORDINO DI FOSSA lagringen av denna pecorino ost sker
i kalkgrottor och gropar (fossa) utan kylanläggningar.
SPECK lättrökt italiensk alpskinka.

PRIMI

Vi serverar även glutenfri pasta
LUNETTE AL TARTUFO
Färskbakad pasta fylld med ricotta, Parmigiano Reggiano ost och svarttryffel.
Serveras med sparriskräm, pancetta och flingor av toskansk tryffel. Kan även fås vegetarisk
210 kr
RISOTTO TALEGGIO, PERE CARAMELLATE E NOCI V
Risotto på äkta Carnaroliris med taleggio, päron karamelliserade med balsamvinäger,
rostade valnötter och krispig Parmigiano Reggiano.
189 kr
PACCHERI AL PESTO GENOVESE
Paccheri pasta (rörformad pasta) med pesto genovese, rostade pinjenötter
och lätthalstrad griskind. Kan även fås vegetarisk
189 kr
FETTUCCINE AL RAGU BIANCO SU CREMA DI PISELLI
Fettuccine (platt och tjock långpasta gjord av ägg och mjöl) i en vit färsragu’
serveras på en ärtkräm och toppas med en skiva av lätthalstrad prosciutto.
195 kr
LINGUINE ALLO SCOGLIO
Linguine (tungformad långpasta) med skaldjur, persilja och olivolja.
En rätt som innehåller de äkta smakerna och aromerna av Medelhavet.
199 kr

SECONDI
Alla våra rätter serveras med grillad majs och rosmarinpotatis
NODINO DI VITELLO AL BURRO E SALVIA
Kalvkotletter stekt i smör och salvia serveras med en utsökt kräm av pecorino di fossa.
285 kr
BISTECCA PREMIUM 250gr
Marmorerad Angus entrecote serveras med pumpapure´ och en delikat pepparrotsås.
305 kr
COSTINE DI AGNELLO AL PROFUMO DI MENTA
Grillade lammracks serverade med en mild myntasås samt yoghurtskum smaksatt med citron.
269 kr
INVOLTINI DI PESCE SPADA
Grillade svärdfiskrullader, marinerade med blandade örter,
serveras med valnötsås och toppas med halstrad speck
275 kr

