MENY

VEGETARISKT

~ GRÄNDEN RISTORANTE ~

FÖRRÄTTER

VARMRÄTTER

GAMBERI ALL`AGLIO
115 kr 80 kr
stekt het scampi på en spegel av
mild vitlök

Välj till:
Pommes Frites, Sparris eller Sallad

BRUSCHETTA
85 kr 60 kr
med tomat, parmaskinka och Buffalo
mozzarella
TOAST SKAGEN
138 kr
med klassisk skagenröra

90 kr

VITLÖKSBRÖD
stenungsbakat pizzabröd

40 kr

75 kr

PASTA
SPAGHETTI ALLE VONGOLE

225kr

110 kr

slungade chili- och 		
vitlöksfrästa hjärtmusslor
FUSILLI CON FILETTO

175 kr

185 kr

100 kr

krämig risotto med sparris toppad med
äggulecreme och parmesan
GNOCCHI SORRENTINA

OXFILÉMEDALJONGER
285 kr
med gorgonzola, semitorkade tomater
och rödvinssky
STEKT TONFISK
245 kr
stekt tonfisk panerad med
pistagenötter med fänkålspuré och
apelsinsås
HÅLL KÄFTEN-BURGARE
225kr 115 kr
med chipotle-majo, sallad,
cheddarost, friterad lök och
karamelliserad lök, serveras med
pommes

145 kr

80 kr

hemmagjord potatispasta med färsk
tomatsås, basilika ugnsbakad med
Buffalo mozzarella

TILLBEHÖR

1. MARGHERITA
105kr 70 kr
san marzano tomat, fior di latte,
basilika & parmesan
2. CAPRICCIOSA
149kr 80 kr
san marzano tomat, fior di latte,
skinka, champinjoner, kronärtskocka
& oregano
3. DIAVOLA
145kr 80 kr
san marzano tomat, fior di latte,
rödlök, stark salami & nduja
4. GAMBERO
150kr 80 kr
san marzano tomat, burrata cream,
scampi, rucolapesto, vitlök &
kronärtskocka
5. CALZONE NAPOLITANO
150kr 80 kr
(halvinbakad pizza) san marzano
tomat, fior di latte, ricotta, mild
salami och prosciutto

100 kr

pasta med oxfilé, grönsaker, tomater,
rosmarin & mozzarellacrème
RISOTTO CON ASPARGI

ENTRECÔTE
295 kr
grillad entrecôte med ruccola och
parmigiano

STENUGNSBAKAD
PIZZA

ROSTAD POTATIS 	
med rosmarin

40kr

POMMES FRITES

40kr

SPARRIS

55kr

SALLAD

40kr

6. PIZZA MORTADELLA
135kr 80 kr
fior di latte, mortadella,
pistagenötter och buffalo mozzarella

DESSERT
SALAME DI CIOCCOLATO
chokladpralin med pistage

3-RÄTTERS 325kr
ord. pris 540kr

TOAST  SKAGEN
med klassisk skagenröra
OXFILÉMEDALJONGER
med semitorkade tomater,
gorgonzola och rödvinssky
Serveras med pommes

SALLAD
CAESARSALLAD
155 kr 80 kr
romansallad, tomat, rödlök,
kycklingbröst, bacon, parmesan
& krutonger

35kr

CRÈME BRÜLÉE
89kr
vaniljklassiker med både krämighet
och krispighet som signum
CAPPUCCINO
vaniljglass med chokladsås med
italiensk maräng

75kr

GRANITA

60kr

italiensk sorbet med säsongens frukt

CRÈME BRÛLÉE
på klassiskt vis

~ FÖR AVHÄMTNING: ALL PIZZA, PASTA, SALLAD & 3-RÄTTERS ~
~ RÖDA PRISER GÄLLER ÄVEN AVHÄMTNING ~

