
Al Prosciutto                109:-
Tomatsås, mozzarella och prosciutto cotto  
(kokt italiensk skinka).
 
Tartufo              119:-
Mozzarella, tryffelcrème, pancetta  

 
Pancetta              129:-
Tomatsås, mozzarella, pancetta (italienskt lufttorkat 

Carpaccio          134:-
Tomatsås, mozzarella, bresaola  

 
Prosciutto e Funghi             119:-
Tomatsås, mozzarella och prosciutto cotto  
(kokt italiensk skinka), champinjoner.

 Calzone (inbakad)               109:-
Tomatsås, mozzarella och prosciutto cotto  
(kokt italiensk skinka).
 
Salamino              129:-
Tomatsås, mozzarella, tre sorters italiensk salami, vitlök, 
oliver, färska tomater, basilika.
 
Diavola              134:-
Tomatsås, mozzarella, ventericina salami, rödlök, 
champinjoner, chiliolja, oregano.
 
Antipasto              134:-
Tomatsås, mozzarella, tre sorters italiensk salami, 
prosciutto crudo (lufttorkad skinka), bresaola (lufttorkad 

 Pesto e Pollo              129:-
Tomatsås, mozzarella, pesto, soltorkade tomater och 
kyckling.

 Pizza della Casa             145:-
Tomatsås, mozzarella, prosciutto crudo (lufttorkad skinka), 

parmesan, rucola, pesto.

 
 

PIZZOR MED KÖTT

(italienskt lufttorkat sid�äsk), färska tomater, rucola.

sid�äsk), lök champinjoner och oregano

(lufttorkad ox�lé), pinjenötter, spenat och parmesan

ox�lé), svarta oliver, kronärtskocka, pesto

bresaola (lufttorkad ox�lé), fårost, soltorkad tomat,

Primavera              129:-
Tomatsås, mozzarella, prosciutto crudo  
(lufttorkad skinka), tomater, parmesan, rucola.

Quattro Stagioni             139:-
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto (kokt italiensk 
skinka), handpillade räkor blåmusslor, champinjoner, 
färska tomater, kronärtskocka, oliver, vitlöksolja.

 
 
Gorgonzola              129:-
Tomatsås, mozzarella, prosciutto crudo (lufttorkad skinka), 
tomater, gorgonzola.

 
Mezza Luna (1/2-inbakad)            129:-
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto (kokt italiensk 
skinka). Andra halvan prosciutto crudo (lufttorkad 
skinka), fårost, rucola, parmesan.

 PIZZA FRÅN HAVET  
Prezzemolo Nuovo             145:-
Tomatsås, mozzarella, handpillade räkor, persilja, vitlök.

Napoletana              129:-
Tomatsås, mozzarella, sardeller, oliver, kapris, tomater, oregano.

Frutti di Mare             155:-
Tomatsås, mozzarella, blåmusslor, handpillade räkor, 
calamari, vongole, vitlök, persilja.

Tonno e Gamberi             149:-

purjolök, tomater och chiliolja.
Tomatsås, mozzarella, ton�sk handpillade räkor,

Margherita                95:-
Tomatsås, mozzarella, basilika.

Ortolana              129:-
Tomatsås, mozzarella, champinjoner, tomater, 
kronärtskocka, basilika, paprika, zucchini, oregano 
lök och aubergine.

Quattro Formaggi             129:-
Mozzarella, gorgonzola, fårost, taleggio,  rucola, färska tomater.

 Bufala               129:-
Tomatsås, mozzarella, buffelmozzarella, tomater, 
svartpeppar, kronärtskocka.

 

 

 

VEG. PIZZOR

20:-

EXTRA TILLBEHÖR

 

Rucola, färska tomater, lök, oliver, soltorkade tomater. 5:-/st 
Champinjoner, prosciutto cotto (kokt italiensk skinka), 
parmesan, fårost, mozzarella, kronärtskocka. 15:-/st
Prosciutto crudo (lufttorkad skinka), salami, bresaola, 

Handpillade räkor. 40:-/st 
Buffelmozzarella, 30g. 25:-/st

 
 

ton�sk. 20:-/st

Pizza Margherita              79:-
Tomatsås, mozzarella och basilika.
 
Pizza al Prosciutto              85:-
Tomatsås, mozzarella och skinka.
 
Spaghetti Bolognese              79:-
Spaghetti med köttfärssås. 
Lasagna               79:-
Lasagne med köttfärs och tomatsås.

FÖR BARN

Bruschetta                69:-
Grillat bröd med tomat och basilika. 
Bruschetta con Bufala/ricotta             85:-
Grillat bröd med Bufala och ricotta. 
Antipasto Misto                       139:-/195:-(för två)

Fina italienska charkuterier, ost och grönsakstillbehör. 
Insalata Caprese               79:-
Klassisk sallad med buffelmozzarella, basilika & tomat.
 
Carpaccio              139:-

 
 
Oliver                 49:-
En skål med goda inlagda oliver.
 
Vitlöksbröd                49:-
Vårt goda pizzabröd med vitlök.
 
Pizzasallad                29:-
Krispig vitkålssallad.

Cozze ala marinara              95:- 
Heta blåmusslor i tomatsås med grillat bröd.

SMÅTT OCH GOTT 

 
 

 

 
 

 
 

 

SALLADER  
 
 
Caesarsallad              159:-
En matig sallad med caesardressing, kyckling, 
krutonger, pancetta och riven 24-mån lagrad parmesanost.
 
Räk- laxsallad              179:-
Handpillade räkor och lax i en fräsch sallad.

Ton�sk sallad (veg alt)          189:-

Färsk Ton�sk med babyspenat, maché, avokado, mango,
rädisor och mangold. (veg chevre) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Penne Rigate              189:-

persilja & tryffelcrème.

.
 
Linguine Vongole             179:-
Som i hamntrattorian vid Adriatiska havet:
Vongolemusslor kokta i vitt vin med vitlök och persilja.
 
Spaghetti Bolognese             169:-
Vår egen mustiga variant på spaghetti med köttfärssås med 
parmesan & persilja.

 

Spaghetti Arrabiata (även veg.)             169:-
Spaghetti ”på argbiggans vis” ska ha lite sting! Här med 

vitlök. Kan även fås som vegetarisk. 
Lasagne (även veg.)             135:-
En mättande klassiker med köttfärs & en riktigt god 
tomatsås. Finns även vegetarisk. . 
Tortelli med ricotta
Tortelli med ricotta och spenat, cherry tomat och 
skirat smör

            169:-
 

 
 

 

 

KÖTT-FISKRÄTTER  
 
 
Fileto di Manzo             295:-

 Flankstek              269:-

. 
Pollo al forno              195:-
Ugnsrostad kyckling med senapscrème.
 
Saltimbocca              269:-
Klassiker från Brescia: kalvkött med prosciutto och  
salvia i Marsalasås. Innehåller Fontinaost.

Tonno alla siciliana
Ton�sk msc med karmaliserad lök, oliver och kapirs.

 

 

Alla kötträtter är serveras med potatis och 
rotfrukter. All the meat dishes are served with 
potatoes and root vegetables.  

PASTA

Ox�lé med svamp och chilibearnaise

269:-

20:-


