SÄLLSKAPSMENYER
Meny Italiano 465 kr pp

2 rätters Meny

Meny Vagabondo 320 kr pp

Förrätt: Carpaccio
Tunt skivad oxfilé marinerad i citron och olivolja
med rostade pinjenötter, ruccola och Parmesan

Förrätt: Bruschetta Tricolore
Italienskt ciabattabröd gratinerat med mozzarella,
tomat, vitlök och parmaskinka

Varmrätt: Filetto di Manzo al Pepe
Oxfilétournedos med krämig pepparsås, grillad
paprika och potatisgratäng

Varmrätt: Penne alla Piemontese
Pasta med strimlad oxfilé, champinjoner, vitlök,
purjolök och gräddsås

Meny Limone 405 kr pp

Meny Piave 410 kr pp

Förrätt: Bresaola Caprabella
Lufttorkat oxkött i tunna skivor med caprabellaost,
rucola, olivolja och svartpeppar

Förrätt: Caprese
D.O.P buffelmozzarella, inflygen från Napoli,
toppkvalitet med vildttomater, olivolja, basilika,
oliver och oregano

Varmrätt: Saltimbocca al Limone
Vår egen klassiker. Brässerade kalvfiléer med
prosciutto och salvia i citronsås.
Serveras med Tortino di patata (Potatisbakelse)

Antipasti

Förrätter, något riktigt gott före
huvudrätten

Mozzarella Caprese

D.O.P buffelmozzarella, toppkvalitet från
Napoli, med franska vildtomater 125

Bruschetta Tricolore

Italienskt ciabattabröd gratinerat
med mozzarella, tomat, vitlök och
parmaskinka 115

Carpaccio di Manzo

Oxfilécarpaccio med rucola, olivolja
extra vergine, citron, parmiggiano,
rostade pinjenötter och svartpeppar 145

Bresaola Caprabella fresca

Lufttorkat oxkött i tunna skivor med
caprabellaost, rucola, olivolja och
svartpeppar 155

Barbabietola Rossa

Rödbetor med getost, honung och
pistage 120

Varmrätt: Sogliola
Pocherad bergtungafilé i hummersås med
handskalade räkor och grön sparris
Serveras med Tortino di patata (Potatisbakelse)

Lilla à la carte Menyn
Primi

Pasta och risotto

Secondi
Filetto di manzo al pepe

Penne alla Piemontese

Pasta med strimlad oxfilé, champinjoner,
vitlök, purjolök och gräddsås 235

Oxfilétournedos med krämig
pepparsås, padrones, grillad paprika och
parmesanpotatisgratäng 335

Melanzane (Vegan)

Saltimbocca al Limone

Penne med rostad aubergine,
karamelliserad lök, tomat och
brödsmulor 195

Vår egen klassiker. Brässerade kalvfiléer
med prosciutto, salvia i citronsås och
parmesangratinerad potatisbakelse 295

Delizie

Sogliola

Gratinerade pastarullar fyllda med
kryddstark calabrisk paprikasalami,
fontinaost, parmesan, zucchini, tomat
och grädde 205

Pocherad bergtungafilé i hummersås
med handskglade räkor, grön sparris och
parmesangratinerad potatisbakelse 295

Scampi al limone e aglio

Dessert

Linguine med FOS certifierade scampi i
tomat, citron, vitlök, chili och persilja 235
Alla pastarätter går att få glutenfria och
laktosfria (förutom Delizie)

Tiramisù 94
Semifreddo al Cioccolato 87
Panna cotta al Limone 92
Sorbetto della Casa 84
Gino 97
Tartufo di Cioccolato 64

