PIZZE ROSSE
Pizza med bas av Le Borgates ljuvligt goda egengjorda tomatsås

MARGHERITA
Drottning Margherita Di Savoia, 1851 - 1926,

Tomat, buffelmozzarella D.O.P. och färsk basilika
105 kr

CAMPAGNOLA
Dante Giacosa, konstruktör Campagnola, 1905 - 1996

Tomat, buffelmozzarella D.O.P., parmaskinka,
ruccola, pesto och färskriven Parmigiano Reggiano
149 kr

COLOMBO
Cristoforo Colombo, upptäcktsresande, 1451 - 1506

Tomat, mozzarella, tonfisk, jätteräkor, blåmusslor,
Taggiasche oliver från Ligurien, chili och persilja
169 kr

VERSACE
Gianni Versace, modeskapare, 1946 – 1997

Tomat, mozzarella, ’nduja,
(‘nduja är en kryddig bredbar korv från regionen Kalabrien i södra Italien)
stekt broccoli med vitlök och chili
149 kr

RAFFAELLO
Raffaello Sanzio, konstnär och arkitekt, 1483 - 1520

Tomat, mozzarella, paprikakräm, aubergine,
hyvlad saltad ricotta och spenatblad
139 kr

NERONE
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, Romarrikets femte kejsare, 37 - 68 e.Kr.

Tomat, buffelmozzarella D.O.P., plommontomater, vildsvinssalami och ruccola.
Degen i denna pizza har ingredienser av aktivt kol. Resultat blir en mycket lättsmält pizza
med spännande utseende
169 kr

Alla våra pizzor har fått namn efter kända personligheter eller berömda produkter
från den Italienska halvöns historia.
Varje pizza har därför en eller flera ingredienser med ursprung i de regioner
dessa personligheter och produkter har anknytningar till.

Buon appetito!

PIZZE BIANCHE
Pizza med bas av Le Borgates mozzarella

CARAVAGGIO
Michelangelo Merisi da Caravaggio , barockmålare, 1571 - 1610

Mozzarella, gorgonzola piccante, parmaskinka och färska fikon
169 kr

D’ANNUNZIO
Gabriele D’Annunzio , författare och poet, 1863 - 1938

Buffelmozzarella D.O.P., zucchini, mynta,
citrusmarinerade räkor och citronzest
159 kr

DA VINCI
Leonardo da Vinci, magno ingenio, 1452 - 1519

Mozzarella, päronkompott med ingefära och kanel, taleggio ost, toppad med valnötter
159 kr

ARCHIMEDE
Arkimedes, matematiker, 287 f.Kr. - 212 f.Kr.

Mozzarella, burrata (Burrata är en mozzarella med krämig,
gräddig fyllning och är en delikatess från Apulien i södra Italien),
zucchini toppad med krossad pistasch, citronzest och friterad capris
159 Kr

MANZONI
Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni, diktare och författare, 1785 - 1873

Mozzarella, taleggio ost, portabellosvamp toppat med tryffelflarn och krispig guanciale (griskind)
179 kr

GARIBALDI
Giuseppe Garibaldi, sjöman och nationalhjälte, 1807 - 1882

Mozzarella, ricotta med saffran, karamelliserad lök och pancetta
159 kr

MARCONI
Guglielmo Marconi, uppfinnare och fysiker, 1874 - 1937

Strimlad parmaskinka, buffelmozzarella D.O.P. och portabellosvamp
Denna pizza serveras vikt
159 kr

GIULIO CESARE
Gaius Julius Caesar, kejsare, 100 f.Kr. - 44 f.Kr.

Mozzarella, salsiccia med fänkål, pecorinoost från Amatrice
toppad med vitlöksfräst svartkål
159 kr

