Kall dryck

Röda viner

Läsk

35 kr

Bubbelvatten / lättöl

28 kr

Coca Cola, Fanta, Sprite, Cola Zero
Loka, Lättöl

Luccarelli

82 kr / 305 kr

En salig mix av druvorna Sangiovese, Malvasia Nera och
Aglianico är detta en italiensk dröm. Med varm, saftig smak
av solmogna bär passar vårt husvin primärt till antipasti och
mat med pikant kryddning.
Druvor; Sangiovese, Malvasia Nera och Aglianico

Conte Matarocce EKO

Varm dryck
Kaffe / Lös-the
Single Espresso
Double Espresso
Cappuccino

30 kr
32 kr
36 kr
38 kr

Ljus lager med välbalanserad smak och
inslag av malt. Italiens mest druckna öl.

Druva; Nero d’Avola

Tralcetto Montepulciano

95 kr / 356 kr

Det Italienska pinnvinet. Medelfylligt vin med bra struktur och
balans på syran och fruktigheten. Passar alldeles utmärkt till
kötträtter och tufft smaksatt pizza, men även som sällskapsvin.
Druva; Montepulciano

Öl på fat
Birra Moretti

85 kr / 317 kr

Ett italienskt vin från ekologiskt certifierade vingårdar. En
medelfyllig, fruktig och mjuk smak. Passar till skinka, antipasti,
korv, svamp, kött och pecorinoostar.

Rioja El Coto
68 kr / 78 kr

89 kr / 337 kr

Medelfyllig, mjuk, robust smak med inslag av röda och mörka
bär, kaffe, läder, vanilj och en balanserad ekfatston.
Detta spanska vin passar till de flesta kötträtter, grillad
kyckling, lammstek, charkuterier och välkryddad mat.
Druva; Tempranillo

Rossi alkoholfri

Öl på fl ffllaska
Paulaner Weissbier

79 kr

Södra IPA

73 kr

50 cl tysk, fantastisk och cool veteöl. Unik, mild
och uppfriskande med något fruktig smak.
En välhumlad lite starkare öl med maltig, fruktig smak och
tydlig beska. Inslag av torkad aprikos, apelsin och grapefrukt.

Krušovice

66 kr

Glutenfri öl
Mellanöl
Alkoholfri öl

65 kr
49 kr
45 kr

Denna tjeckiska ljusa lager har en fyllig, djup och balanserad
smak och beska. Den passar mycket bra som matöl.

Maten finns här
Drycken finns här

Vita viner
Ortonese Chardonnay

En italiensk chardonnay som är fruktig och kryddig
och med lång eftersmak och inslag av örter. Gör sig
bra till skaldjur och kyckling eller som sällskapsvin.

82 kr / 305 kr

Druvor; Malvasia, Chardonnay

Riesling Solitär

87 kr / 308 kr

Rieslingdruvan ger en lätt, medelstor och saftig smak
med inslag av smultron och lime. Passar till sallader
och milt kryddad mat, men är också läcker på egen
hand som sällskapsvin.
Druva; Riesling

Bianco alkoholfri

Cider

45 kr

Alkoholfritt rödvin med söt smak av bär.
Passar som sällskapsvin.

Frisk och torr smak. Passar bra till kallskuret, antipasti,
fisk och skaldjur eller bara som sällskapsvin.

45 kr

Briska Cider

60 kr

Alkoholfri Cider

45 kr

Bubbel
Prosecco Extra Dry
87 kr / 399 kr
Torrt mousserande
vin med en rik mousse på små bubblor.
´
Passar till fisk, skaldjur och rätter med kronärtskocka.

24 kr

Rose

Fråga oss efter smak!
Fråga oss efter smak!

Avec
Grappa

Italiensk vinframställd sprit. Medelstor, komplex, varm
smak med toner av vanilj, sötlakrits och örter.

Alcoholfri rosé

Amaretto

Klassiska mandellikören som passar perfekt till kaffet.

Whisky Famous Grouse
Cognac Gronstedts VS
Baileys

24 kr
24 kr
22 kr

Cointreau

22 kr

Irish cream, chokladlikör
Apelsinsmakande sprit/likör

89 kr / 337 kr
45 kr

PIZZA
”Classica”
AlFunghi Con Spinachi

Tomatsås, mozzarella, champinjoner, färsk spenat, havssalt och tryffelolja.

110 kr

-cheese, mushroom, spinach and truffle oil

Vezuvio

Tomatsås, mozzarella och skinka.

Tomatsås, mozzarella, skinka och färska champinjoner.

Tomatsås, mozzarella, skinka, handrensade räkor och färska champinjoner.

98 kr
122 kr

-cheese, ham, mushroom and shrimps

Al Capone

Tomatsås, mozzarella, italiensk salami, grillad paprika och semitorkade tomater.

119 kr

Om du har några allergier, eller undrar något om innehållet i maten, är du välkommen att fråga oss

-cheese, salami, bell pepper and sundried tomato

Pepperoni Mozzarella

Tomatsås, mozarella och pepperonikorv.

110 kr

-cheese and pepperoni sausage

Hawaii

Tomatsås, mozzarella, skinka och färsk ananas.

106 kr

-cheese, ham and pineapple

Mezza Luna (Halvinbakad)

Tomatsås, mozzarella, skinka, oliver, lufttorkad skinka,
ruccola, olivolja och havssalt.

128 kr

Tomatsås, mozzarella, lufttorkad skinka, champinjoner, handrensade räkor,
blåmusslor, saffransolja och marinerad kronärtskocka.

132 kr

Tomatsås, mozzarella, italienskt kryddad köttfärs, finstrimlad vårlök
och riven parmesan.

122 kr

Tomatsås, mozzarella, lufttorkad skinka, kalamataoliver,
ruccola, olivolja och riven parmesan

135 kr

Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, chévre och riven parmesan

128 kr

-mozzarella, gorgonzola, chévre cheese and parmesan cheese

Premiumpizzor utan tomatsås

Grön pesto, mozzarella, vitlöksmarinerad scampi, grillad aubergine,
gremolata och machêsallad.

Filetto Incontra France

”Premium Pizza”

Tomatsås, mozzarella, tunna skivor oxfilé, champinjoner, grillad paprika
och hemslagen bearnaise.

141 kr

-cheese, fillet mignon, mushroom, bell peppers and bernaise sauce

Celebrate Americano

Tomatsås, mozzarella, isärdragen mör pulled pork som toppas med
BBQ-sås, picklad rödlök och sourcream.

128 kr

-cheese, pulled pork, bbq sauce, pickled redonion and sourcream

Veg-Me-Up

135 kr

Tomatsås, mozzarella, pulled Vegme som toppas med vår banan-,
avokado- och koriandersalsa och sourcream.

-cheese, pulled Vegme, salsa of banana, avocado, tomato and koriander, and sourcream

Frutti Di Mare

Tomatsås, mozzarella, blåmusslor, handskalade räkor och gremolata,
toppas med saffransolja och spenat

128 kr

Pollo Aglio

Vår klassiska kycklingpasta är otroligt krämig
och full av vitlök. Semitorkade tomater, grädde,
färsk pasta och kyckling. Pastadrömmen!

Caesar

Tomatsås, mozzarella, grillad kycklinginnerfilé, semitorkade tomater,
strimlad vårlök, romansallad, bacon, riven parmesan och caesardressing.

Tryffelburgare

Vår hamburgare är gjord på högrevsfärs och
serveras i ett semlabröd. Förutom burgare, som
toppas med ost och bacon, får du grönt, tomat,
silverlök, tryffelmajjo och pommes frites.

149 kr

Fläskfiléspett

Riktigt saftiga fläskfiléspett som marinerats och
grillats tillsammans med tomat. Vi tycker bästa
kombon är bröd, rödbetor, fetaosttzatziki och
sötpotatispommes.

130 kr

159 kr

Färskostcremé smaksatt med citronjuice och dill, kallrökt lax,
strimlad vårlök och machêsallad.

Agnello Come Prima

Bresaola Come Prima

Mozzarella, bresaola, semitorkade tomater, kalamataoliver, olivolja,
havssalt och riven parmesanost.

137 kr

179 kr

-cheese, bresaola, sundried tomato, olives and parmesan cheese

Di Manzo al Tartufo

Mozzarella, tunna skivor oxfilé, tryffelolja, ruccola, nymald svartpeppar,
pistagenötter, citron och riven parmesanost.

141 kr

Tomatsås, mozzarella, semitorkade tomater, soltorkade kalamataoliver, färsk rödlök,
ruccola, grillade fläskfiléspett med grekiska kryddor, serverad med fetaost-tzatziki.

Al Tonno

148 kr
145 kr

Tomatsås, mozzarella, småbitar gulfenad färsk tonfisk, kapris,
kalamataoliver, gremolata, ruccola och riven parmesan.

Formaggi Di Capra con Fichi

Tomatsås, mozzarella, färska fikon, chévreost, rostade pistagenötter,
honung och ruccola.

Tomatsås, mozzarella, kronärtskocka, champinjoner, grillad aubergine,
semitorkade tomater, pesto och färsk spenat.

159 kr

-cheese, fillet mignon, truffle oil, pistachio nuts, lemon, blackpepper and parmesan cheese

Miscela Forest

Vildsvinskorv, kantareller, honungskaramelliserade äppelchips,
västerbottensost och färska örter.

-sausage of wild boar, appleslices, cheese from Västerbotten and chantarelles

145 kr

- Lufttorkad skinka (serrano ham)
- Salami
- Chévre med frukt och balsamico
(Chévre cheese and fruit)

Hallou-mi-love sallad

142 kr

Grönsallad med kokta rödbetor, hasselnötter,
vårlök, tomat och päron. Toppas med grillad
Halloumi och aioli.

Pepparlaxsallad

Pepparlax placeras på en bädd av potatis,
romansallad, vårlök och tomat. Serveras med
vår färskost creme med dill.

155 kr

-Smoked salmon on top of potato, lettuce, scallions
and tomato. With cream cheese dressing.

130 kr
130 kr

”Aperol Spritz”,

”Irish Coffee”

-Whisky, farinsocker, kaffe och grädde. Så gott!”

”Sourz Dream”

-Bailey’s Irish Cream och Cointreau blandas ihop
med kaffe och toppas med vispad grädde”

”Fläder GT”

-Den spanska vaniljlikören ”Likör43” blandas
med kaffe och toppas med vispad grädde,
därav namnet ”Spanskt Kaffe”...

-Sourz apple tillsammans med vaniljvodka och
äppeljuice blir en kall Sourz dröm.

-Vår take på den klassiska GT:n innehåller; Gin,
fläder, jordgubb och tonic.

Drinkar / Cocktails 128kr

EFTERRÄTTER
55kr

Kaffedrinkar

-Den apelsinsmakande aperitifen Aperol blandas
med krispigt bubblig Prosecco till en svalkande
italienskt inspirerad drink.

-cheese, artichokes, mushroom, aubergine, sundried tomato, pesto and spinach

(artichokes and tomatoes)

136 kr

-Beetroot, hazelnuts, scallions, tomato, pear,
halloumi cheese and aioli.

Svalkande Cocktails

Greetaly (båtpizza med ostfyllda kanter)

- Marinerade Oliver (olives)
- Vitlöksbröd (garlic bread)
- Kronärtskocka & semitomater

Caesarsallad

162 kr

Tomatsås, mozzarella, lammrostbiff, hyvlad vitlök, chévre, grillade
medelhavsgrönsaker, toppas med färsk rosmarin och pinjenötter.

SKAFFERIET

169 kr

En söt-stark hamburgare på högrevsfärs i en
kombination med krispiga rödlöksringar, äppel-BBQ,
sötad bacon, cheddarost och jalapeños. Serveras
med sötpotatispommes och coleslaw.

-Baguette with fillet mignon, melted cheese, onion,
fries and bernaise sauce

128 kr

-creamcheese, dill, lemon, scallions and smoked salmon

Sweet’n Spicy Burger

-lettuce, red onion, tomato, cruitons, parmesan cheese,
chicken, bacon and caesar dressing

-pesto, cheese, garlic prawns, aubergine and gremolata

Salmone Amore

tillagas i olika kök så det blir inte
alltid färdigt samtidigt!

Romansallad, rödlök, tomat, krutonger,
riven parmesan och caesardressing slungas ihop.
Det toppas sedan med grillad kyckling och bacon.

-Pork tenderloin scewers with tomato, bread, beetroot,
tzatziki with feta cheese and sweet potato fries.

Här går det inte att komma undan flottet.
I en fräsch lantbaguette klämmer vi in skivor av
oxfilé, smält ost och lök som stekts till graden av
karamellisering. Till detta serveras pommes frites
och en kopp hemslagen bearnaise.

Tänk på: De olika delarna av menyn

-burger with cheese and sweetened bacon, BBQ sauce,
red onion, jalapeño, sweetpotato fries and cole slaw

-burger with cheese, bacon, onion, tomato,
truffle mayo and fries

Oxmackan

-cheese, mussels, shrimp, gremolata, spinach and saffron

Vegetariano
145 kr

HUVUDRÄTTER
-pasta with garlic, cream, sundried tomatoes
and grilled chicken

-cheese, figs, chévre cheese, pistachio nuts and honey

”Premium Bianca”

Pinturicchio

149 kr

-cheese, pieces of tuna, capers, olives, gremolata and parmesan cheese

-cheese, serrano ham, olives and parmesan cheese

Quattro Formaggi

Mozzarella, tunna skivor oxfilé, krämig gorgonzola, rostade valnötter
och grillad paprika, toppas med färsk ruccola.

-cheese, sundried tomato, sundried olives, red onion, pork tenderloin on scewer, feta cheese-tzatziki

-cheese, ground beef, scallions and parmesan cheese

Prosciutto

Gorgonzola Vince

-cheese, lamb roast, garlic, chévre, vegetables, rosemary and pine nuts

-cheese, ham, serrano ham, artichokes, mushroom, shrimp, mussels and saffron

Milanese

20 kr

-cheese, chicken, sundried tomato, scallions, romane lettuce, bacon,
parmesan cheese and caesar dressing

-halfmoon pizza with cheese, ham, olives and serrano ham

Quattro Stagione

5-20 kr

93 kr

-cheese, ham and mushroom

Padrino Emilio

Vi erbjuder glutenfria
pizzabottnar med tillägg

-cheese, fillet mignon, gorgonzola cheese, walnuts and bell peppers

-cheese and ham

Capricciosa

Pizzasallad, Bearnaisesås, Aioli, Caesardressing,
Tryffelmajjo, Coleslaw, sås och extra pålägg

Tryffel -Chocolate truffle
Pont Neuf

En chokladbomb i tre steg. En botten på brownie
med ljuvlig nougatcenter och chokladganache på
toppen. Serveras över kola, med grädde och
kanderade valnötter.

35 kr
85 kr

-brownie, nougatcentre and dark chocolate on top

Panna Cotta

69 kr

Krämig och söt vitchoklad-pannacotta som toppas
med säsongens smulpaj.
-white chocolate pannacotta, topped with crumble pie

Vaniglia Gelato

65 kr

Ett måste för alla glassälskare. Italiensk vaniljglass i
en symfoni med sås och kanderade nötter.
-Vanilla ice cream, nuts and sauce

”Kaffe Karlsson”
”Spanish Coffee”

Alcoholfri Cocktail 65 kr

