RISTORANTE - PIZZERIA

Gluten- och laktosfria alternativ finns, fråga personalen!

ANTIPASTI /FÖRRÄTTER
MOZZARELLA DI BUFALA CAPRESE

( g+l )									

90 KR

Buffelmozzarella med färska tomater, basilika och olivolja. Serveras med vitlöksbröd.

Tonno alla Marinara

( g+F )										

90 KR

Tunna skivor av rökt tonfisk med olivolja, citron och rostade pinjenötter, toppad med
mangoldsallad. Serveras med vitlöksbröd.

Bruschetta al Gradino

( g+l )									

85 KR

Grillat vitlöksbröd med grillad inlagd paprika, mozzarella och toppad med parmaskinka.

Assaggi della Casa (2-3 pers)

( g+l )									

250 KR

En läcker plocktallrik med en blandning av italienska charkuterier, ostar samt inlagda
grönsaker. Serveras med vitlöksbröd.

La Bresaola

( g+l )										

100 KR

Bresaola (tunna skivor av lufttorkat nötinnanlår) med hyvlad parmesan, citron, olivolja
och ruccola. Serveras med vitlöksbröd.

ANTIPASTo ITALIANo

( g+l )										

95 KR

Buffelmozzarella, parmaskinka, balmsamvinägercrème, parmesanchips och ruccola.
Serveras med vitlöksbröd.

PRIMI /HUVUDRÄTTER
Linguine agli Scampi

( g+l+K )									

185 KR

Linguinepasta med tomat, grädde, vitlök, lök, zucchini, ASC-märkta scampi (vannameiräkor), vitt vin
och persilja.

TAGLIATELLE ORTOLANA

( G+L+Ä )									

175 KR

Tagliatellepasta med färsk salsiccia (italiensk korv), aubergine, zucchini, lök, champinjoner och grädde.
Serveras med riven ost (Grana Padano DOP).

Linguine alle Verdure (vegan)

( G )									

150 KR

Linguinepasta serverad med tomat, lök, aubergine, zucchini, svarta oliver och svamp.

Fettuccine al Ragù d´agnello

( G+L+Ä )								

165 KR

Fettuccinepasta med långkokta grytbitar av lamm i en mustig tomatsås med lök, vitlök, rött vin och
oxfond. Serveras med riven ost (Grana Padano DOP).

Pasta con Asparagi

( G+L+Ä )										

160 KR

Kort pasta med lök, gorgonzola, grädde, champinjoner, grön sparris och strimlad lufttorkad
rökt tyrolerskinka. Serveras med svartpeppar och riven ost (Grana Padano DOP).

LUMACONI AL PRINCIPE

( G+L+F )									

155 KR

Kort pasta med tonfisk, skinka, champinjoner, kronärtskocka, oliver, mozzarella, tomat, persilja och
grädde. Serveras med riven ost (Grana Padano DOP).

Risotto alla pescatora

( K+B )									

185 KR

Risotto med ASC-märkta scampi (vannameiräkor), blåmusslor, vongole, färska tomater, vitlök,
persilja, lök och vitt vin.
G = gluten

L = Mjölkprodukter (inklusive laktos)

K = kräftdjur

Ä = ägg

F = fisk

B = blötdjur

N = nötter

RISTORANTE - PIZZERIA

Gluten- och laktosfria alternativ finns, fråga personalen!

SECONDI/HUVUDRÄTTER
INVOLTINI DI Pollo ( L )								 		160 KR
Svenska kycklingrullader fyllda med lufttorkad rökt tyrolerskinka och ost, med en sås på grädde,
kycklingfond, champinjoner och lättorkade körsbärstomater. Serveras med ugnsstekt potatis
med rosmarin och sallad.
Fracosta Forestiera ( L )										250 KR
Grillad entrecôte från Uppland med karljohansvamp, champinjoner, lök, rött vin, oxfond och
grädde. Serveras med ugnsstekt potatis med rosmarin och sallad.
Scaloppine al Gorgonzola ( G+L )									150 KR
Smörstekt fläskfilé med en krämig gorgonzolasås och champinjoner. Toppas med riven ost.
Serveras med ugnsstekt potatis med rosmarin och sallad.
Tagliata di Manzo ( l )							
			
Grillad entrecôte från Uppland som trancheras efter grillning. Med hyvlad parmesanost, ruccolaoch pecorinocrème samt balsamvinäger. Serveras med ugnsstekt potatis med rosmarin och sallad.

250 KR

Spiedini Tricolore

( L+K )										250 KR
ASC-märkta scampi (vannameiräkor) på spett med en sås på vitt vin, grädde, cocktailtomater och
sparris. Garneras med ruccola och serveras med ris.

BAMBINI
Pannkakor ( g+l+Ä )									65 KR
Serveras med sylt och grädde.
Pasta med köttfärssås
Välj pastasort själv.

( G )								65 KR

Köttbullar ( G )									65 KR
Serveras med pommes frites eller pasta.
Kycklingfilé ( G )									65 KR
Serveras med pommes frites eller pasta.
Pizza Margherita ( G+L )								65 KR
Tomatsås och mozzarellaost. Säg till om du även vill ha kokt skinka!
Vaniljglass ingår! ( L )								GRATIS
Serveras med choklad- eller kolasås.								
G = gluten

L = Mjölkprodukter (inklusive laktos)

K = kräftdjur

Ä = ägg

F = fisk

B = blötdjur

N = nötter

RISTORANTE - PIZZERIA

PIZZE

Gluten- och laktosfria, samt veganska alternativ finns, fråga personalen!
Mozzarellaosten är svensk och kommer från gårdar i Hälsingland.

Margherita ( G+L )										105 KR
Tomatsås och mozzarella
Capricciosa ( G+L )										115 KR
Tomatsås, mozzarella, kokt skinka och champinjoner
Verdure ( G+L )										115 KR
Tomatsås, mozzarella, grillad aubergine, grillad paprika, grillad zucchini och
champinjoner
Crudaiola ( G+L )										115 KR
Tomatsås, mozzarella, färska tomater, salt ricottaost och basilika
Biancaneve (vit pizza) ( G+L )									130 KR
Mozzarella, färska tomater, scamorza (rökt mozzarella) och rökt tyrolerskinka
Quattro Formaggi ( G+L )									130 KR
Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, pecorino och scamorza (rökt mozzarella)
Diavola ( G+L )										130 KR
Tomatsås, mozzarella, stark salami och svarta oliver
Romana ( G+L+F )										130 KR
Tomatsås, mozzarella, sardeller och kapris
Il Gradino ( G+L+F )										130 KR
Tomatsås, mozzarella, kronärtskocka, kokt skinka, svarta oliver, tonfisk och
champinjoner
Crema di Limone ( G+L+K )									145 KR
Tomatsås, mozzarella, citroncrème och ASC-märkta scampi (vannameiräkor)
Frutti di Mare ( G+L+K+B )									145 KR
Tomatsås, mozzarella, ASC-märkta scampi (vannameiräkor) , musslor och vongole
Divina Commedia ( G+L )									145 kr
Tomatsås, mozzarella, lök, paprika, champinjoner, färska tomater, strimlad oxfilé
och ruccolasallad
Pavarotti ( G+L )										145 kr
Tomatsås, mozzarella, lök, paprika, champinjoner, färska tomater, gorgonzola,
parmaskinka och ruccolasallad
Fellini ( G+L )											145 kr
Tomatsås, mozzarella, lök, paprika, champinjoner, färska tomater, bresaola (tunna
skivor av lufttorkat nötinnanlår), hyvlad parmesan och ruccolasallad
Vecchia Italia ( G+L )										145 kr
Tomatsås, mozzarella, champinjoner, salami, färsk salsiccia (italiensk korv),
gorgonzola och ruccolasallad
LA BARESE ( G+L )										155 kr
Tomatsås, buffelmozzarella, parmaskinka, hyvlad parmesan och ruccolasallad

G = gluten

L = Mjölkprodukter (inklusive laktos)

K = kräftdjur

Ä = ägg

F = fisk

B = blötdjur

N = nötter

RISTORANTE - PIZZERIA

					

DOLCI

Tiramisù ( g+l+Ä ) 									80 KR		
Vår hemlagade tiramisù.
Panna Cotta ( L )									60 KR
Italiensk gräddpudding toppad med hallonsås och skogsbär.
Tartufo Nocciola ( L+N+Ä )								85 KR
Glassbakelse med en kärna av flytande choklad täckt med hasselnötsglass,
hackad maräng och hasselnötspralin.
Tartufo Limoncello ( G+L+Ä )								85 KR
Glassbakelse med kärna av limoncellocrème, täckt av citronglass och fint
hackad maräng.
Il Formaggio ( G+L )									85 KR
Pecorinoost serverad med fikonmarmelad och kex.
G = gluten

L = Mjölkprodukter (inklusive laktos)

K = kräftdjur

Ä = ägg

F = fisk

B = blötdjur

CAFFÈ
Espresso									25 KR
Cappuccino									30 KR
Dubbel Espresso								30 KR
Caffè Latte									30 KR
Svenskt Kaffe/Te								25 KR

N = nötter

RISTORANTE - PIZZERIA

BIRRE

Birra Moretti, Italiensk starköl på fat, 20 cl 							30 KR
Birra Moretti, Italiensk starköl på fat, 40 cl							

59 KR

Mariestad, starköl på flaska, 50 cl 								70 KR
Newcastle Brown Ale, starköl på flaska, 33 cL							

55 KR

IPA på flaska, 33 cl											

60 KR

GLUTENFRI STARKöl på FLASKA, 33CL								60 KR
Mellanöl på flaska, 33 cl (Ekologisk) 								50 KR
Folköl (3,5 %) på flaska, 50 cl 									
Lättöl på flaska, 33 cl

45 KR

									30 KR

Alkoholfri öl på flaska, 33 cl

									

40 KR

Cider, 33 CL 											50 kr

BIBITE

PEPSI, PEPSI MAX, ZINGO, 7UP 									35 KR
LOKA												30 KR
ITALIENSKT MINERALVATTEN, 50 cl 									40 KR
JUICE												30 KR
MJÖLK												25 KR

LIQUORI E ALCOLICI
4 cl 75:- 6 cl 115:- ( GÄLLER OM ANNAT PRIS EJ ÄR ANGIVET NEDAN )
Amaretto					GIN
Amaro						Grappa
Baileys					
Kahlua
Bènèdictine
Limoncello
Brandy						Poire au Cognac
Calvados			
Rom
Calvados XO 		
30:-/cl
Rom Lagrad 		
Cognac VS			
Sambuca
Cognac V.S.O.P. 		
25:-/cl			
Strega
Cognac XO
		
30:-/cl
Tequila
Cointreau
Vodka
Drambuie
Whiskey (Irish)
Frangelico
Whisky (Scotch)
Galliano
Whisky (Single malt)

30:-/cl

25:-/cl

RISTORANTE - PIZZERIA

					

VINI BIANCHI

										GLAS
H u s et s V IT A - Verdicchio/Trebbiano (Marche)
			
75:Torrt och lättdrucket vin med pigg syra samt ton av persika och nektarin. Passar som aperitif,
till antipasti, skaldjurs- och fiskrätter och rätter med ljust kött med milda krämiga såser.

1/2
145:-

1/1
280:-

Grillo (Sicilien) Ekologiskt
							
80:Torr, lätt, rund, med ungdomlig friskhet. Passar som apéritif eller som drink med tilltugg,
till lättare pastarätter och lätta fisk- och skaldjursrätter.

155:-

320:-

PAXA SAUVIGNON BLANC (Veneto)							85:Torr, frisk med ton av krusbär och grapefrukt. Passar som apéritif eller som drink med
tilltugg, till krämiga pastarätter och lätta fisk- och skaldjursrätter.

165:-

320:-

Alkoholfritt VITT vin								65:125:- 230:Prosecco torr									80:-		350:CHAMPAGNE											500:-

V
INI ROSSI
										

H u s et s Rö da - Montepulciano/Sangiovese (Marche)
		
75:Medelfylligt vin med rund fruktig smak av mörka bär som svarta vinbär och björnbär samt
finstämd kryddighet. Passar till italiensk husmanskost som charkuterier, smakrika
pastarätter och rätter av ljust och mörkt kött.

145:-

280:-

Nero d´Avola (Sicilien) Ekol ogiskt
						
80:Medelfyllig, mjuk, fruktig smak med balanserande fruktsyror och bra längd. Passar till
charkuterier, mustiga pastarätter, kötträtter som grillat oxkött med svamp och lagrade ostar.

155:-

300:-

AP Rosso (Veneto)								85:Medelfylligt till fylligt vin med smak av mogna körsbär och skogshallon.
Passar till smakrika pasträtter med tomatsås och kötträtter med svamp.

165:-

320:-

P r i mi t i vo / Z inf andel (P ugl ia)							90:Fylligt vin med smak av mörka bär, fat och toner av mörk choklad.
Passar till smakrika pastarätter och kötträtter av nöt.

175:-

340:-

Va l p o l i c e l l a Ripas s o (Vene t o)								400:Medelfylligt till fylligt vin med smak av mörk frukt, choklad och lite mandel och aningens het eftersmak.
Passar till smakrika kötträtter av nöt och grillat, samt även till starka ostar.
A ma r o ne ( Vene t o)
								
Fyllig, rik smak av mörka bär, torr choklad, körsbär, fina toner av fat och trevlig värme i smaken. Den långa
eftersmaken har toner av tobak. Passar till smakrika och lite stöddiga rätter av grillat kött och vällagrad ost.

500:-

A l ko h o l f r i t t röt t v in								65:-

230:-

125:-

