


ANTIPASTI
BRUSCHETTA CLASSICA AL POMODORO      89/119
Klassisk Bruschetta på lantbröd. Addera med marinerade räkor.

ANTIPASTO MISTO         199 
Gammel knas, kry, sirius, den hvidedame, tryffelsalami,  
fänkålssalami och prosciutto. Serveras med fikonmarmelad,  
balsamico, grissini, kapris och oliver.

MOZZARELLA CAPRESSE        119
Buffelmozzarella med tomat, basilika, olivolja och balsamico.

PANE ALL´AGLIO         59
Gratinerat vitlöksbröd.

CARPACCIO DI MANZO        149
Lövtunna skivor av oxfilé, hyvlad parmesanost, rostade  
pumpakärnor, kaprisbär och olivolja. Toppas med ruccola.



PIZZA
MARGHERITA          119
Pizza med vår egen tomatsås och mozzarellaost.  
Toppas med basilkaolja och ruccola.

NATURALE          139
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost,  
buffelmozzarella och cocktailtomat.  
Toppas med färsk basilika.

CLASSICO          146
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, rökt  
skinka och champinjoner. Toppas med färsk basilika.
 
QUATTRO FORMAGGIO        164
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, getost,  
gorgonzola och parmesan. Toppas med färsk basilika.

QUATTRO STAGIONI         169
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, oliver,  
rökt skinka, kronärtskocka och champinjoner. Toppas  
med ruccola och parmesanost.

BIANCO          164
Pizza med crème fraiche, chèvre, örter och rödbetor.  
Toppas med honung, valnötter och ruccola.

CASA           199
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, salami,  
salsiccia, panchetta och kronärtskocka. Toppas med  
pesto rosso och ruccola.

DAL PAESE          169
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, buffelmozzarella,  
grillad aubergine. zucchini, paprika och torkade tomater.  
Toppas med ruccola och vitlöksolja.

SIGILLO SPECIALE         189
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, prosciutto,  
champinjoner, silverlök och cocktailtomater.
Toppas med ruccola och parmesan.

VEGANO           176
Pizza med vår egen tomatsås, veganost, oumph, zucchini,  
champinjoner, silverlök, grillad paprika, oliver och torkade  
tomater. Toppas med ruccola.

SALAME DIAVOLO         176
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, torkade tomater,  
fänkål och tryffelsalami. Toppas med ruccola och parmesan.

ANTIPASTI MISTO         199
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, prosciutto,  
panchetta, fänkål och tryffelsalami. Toppas med färsk basilika.



PASTA
PASTA ALFREDO CON POLLO (GÅR ATT FÅ VEGETARISK)    184
Tagliatelle i krämig parmesansås toppad med tomatröra och  
sotat kycklingbröst.

LINGUINI CARBONARA         186
Linguini med pancetta, vitlök, lök, ägg och parmesanost.  
Toppas med nymald svartpeppar, parmesanost och ruccola.

PASTA ENTRECOTE (GÅR ATT FÅ VEGETARISK)      229
Penne pasta med långbakad entrecôte och körsbärstomater  
i en krämig svampsås. Toppas med ruccola.

TAGLIATELLE AL RAGÙ BOLOGNESE (GÅR ATT FÅ VEGANSK)    164
Toppas med parmesanost och ruccola.

GAMBERI CALADI          189
Linguini med heta räkor smaksatta med vitlök, chili och persilja.  
Toppas med ruccola.

PENNE RIGATE CON SALMONE       199
Penne pasta med laxfilé, räkor, cocktailtomater och spenat  
i hummersås.

INSALATA
CEASARSALLAD         179
(GÄSTENS VAL AV: KYCKLING, RÄKOR ELLER HALLOUMI)
Romansallad, örtrostade krutonger, caesardressing, parmesanost  
och knaperstekt bacon.

MOZZARELLA DI PROSCIUTTO INSALATA      189
Mozzarella, prosciutto, honungsmelon, tomater på tre vis,  
kronärtskocka, oliver, salladsblad och basilika.



DOLCI
FONDENTE AL CIOCCOLATO       94
Den perfekta avslutningen. Bakad choklad serveras med  
Italiensk gelato.

SORBETTO MISTO CON LIMONCELLO      79
Klassisk italiensk avslutning. Krämig citronsorbet med  
limoncello ( 2cl )

GELATO          49
En kula Italiensk glass med bär.  
(Fråga om dagens smak)

BAMBINI

NATURALE          99
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost,  
buffelmozzarella och cocktailtomat.  
Toppas med färsk basilika.

CLASSICO          116
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost, 
rökt skinka och champinjoner. Toppas med färsk basilika.

PROSCIUTTO          136
Pizza med vår egen tomatsås, mozzarellaost och prosciutto.  
Toppas med ruccola

TAGLIATELLE AL RAGÙ BOLOGNESE (GÅR ATT FÅ VEGANSK)    99
Toppas med parmesanost och ruccola.

PASTA ENTRECOTE (GÅR ATT FÅ VEGETARISK)      159
Penne pasta med långbakad entrecôte och  
körsbärstomater i en krämig svampsås.  
Toppas med ruccola.


