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Vinmeny
Valen bakom årets viner här såklart anknytning till
temat berg och hav. Piemonte betyder ”vid foten
av berget” och härifrån har vi hämtat vinet till
huvudrätten. Här växer tryffel som det går att hitta
toner av i druvan Nebbiolo. Historien bakom EST!!
EST!! EST!! är ännu bättre - men den tar vi vid bordet.
- Salvatore Macri

Rött

Pater Sangiovese di Toscana ‘16
Från Toscana gjort på 100% Sangiovese.
Doft av mörka bär, som björnbär, körsbär och vinbär.
Medelstort kryddigt vin med saftig smak av körsbär,
björnbär och tranbär och inslag av fat.
Glas 105
Flaska 450

Vitt

Le Pòggere EST! EST!! EST!!! ‘17
Från Montefiascone gjort på Trebbiano 50 %,
Malvasia 30%, Roscetto 20%.
Angenämt komplex doft av mandel, vita blommor
och nektarin. Fräsch torr smak av citron, nektarin,
gula stenfrukter, litet örter samt inslag av mineral.
Glas 105
Flaska 450

Rött

Parigi Nebbiolo d ́Alba ‘16
Från Piemonte gjort på 100% Nebbiolo.
Medelstor, nyanserad doft av mörka bär, kryddor,
tryffel, mandel och lavendel. Druvtypisk smak med
körsbär, kryddor, nötter, torkad frukt och choklad.
Glas 145
Flaska 550

Dessertvin

Mauro Sebaste Moscato d `Asti
Från Piemonte gjort på 100% Moscato Bianco.
Söt och frisk smak som balanseras av den låga alkoholhalten. Lätt moussernade och citrustoner.
6cl 95

Vinpaket 445 per person - Ett glas av varje vin.

Meny Natalizio
Varje sommar när jag är nere i Kalabrien på semester,
funderar jag alltid över kommande julmeny. I
år satt jag i en solstol i havet och såg bergen i
bakgrunden. Då fick jag ideén till att göra Mare e
Monti som betyder hav och berg. Det är denna unika
avsmakningsmeny som ni får serverad ikväll.
- Salvatore Macri

Apperitivo
Vino Spumante Pinot Rosé

Crostini
Carciofi tonfisk, ricotta med riven bottarga
Caprino inkokta päron och fikonmandarin kompott
Paté på rosmarinkryddad ångkokt skinka i
mascarponekräm

Antipasto

Capocollo, bombette di n`duja, rostade oliver,
salamino piccante, ungsbakad paprika med alici,
fontinaost, plättar med ryggtorskfile, rökt alpskinka

Zuppa
Mangold, potatis, zucchini, rödlök, persilja, vildfänkål

Pasta
Pastaknyte fylld med broccoli, soltorkade tomater i
krämig purjolök-broccoli sås

Pesce
Fröya’s laxryggfilé med kastanj-potatis puré
och rostade Pachino tomater

Sorbetto

Sgroppino al Limone
Prosecco, vodka, citronsorbet, mynta

Carne

Grillade lammracks, hemgjord salsicce, rostad
potatis, polkabetor, Romanescokål, purjolök, vitlök
samt rödvinsky smaksatt med vit tryffel

Dolce

Pannacotta al mandarino
Mandarin-pannacotta med getmjölk, grädde och
passionsfrukt granita

Hela menyn 745 per person
Serveras från 28/11 - 21/12.

Salle i Mare Ionio (Joniska havet) nedanför Mammola.
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