
ANTIPASTI 
KALLA RÄTTER 

Mozzare l la  Capre se  
Tomater & Mozzarella 

Vite l lo  Tonnato  
Kalv – Tonnatodressing – Kapris 

Al ice  mar inat i  
Marinerade sardiner 

Salmone a l la  grappa 
Grappagravad lax med örter 

Sardine svedese  a l l ’ e rbe  
Medelhavssill 

Ol ive  Cer igno le  
Cerignolaoliver inlagda med vitlök och apelsin 

Verdure  mar inate  
Marinerade grönsaker i olja 

SALUMI 
CHARKUTERIER 

Sals icc ia a l  Mirto  
Lufttorkad salsiccia smaksatt med myrtenbär(blåbär) 

Sal s icc ia a l  Peperoncino 
Lufttorkad salsiccia med peperoncino 

Salc icc ia al  Cinghiale  
Lufttorkad vildsvinssalsiccia 

Tes ta in  casse t ta  
Syltaliknande chark 

Prosc iut to  c rudo 24 mes i  
Lufttorkad prosciutto lagrad 24 månader 

Muste l la  
Lufttorkad fläskfilé 

Capoco l lo  
Lufttorkad fläskkarré 

Cotechino / Zampone 
Långkokt korv från Modena på en bädd av gröna linser 

FORMAGGI 
OSTAR 

Gorgonzo la  
Grottlagrad gorgonzola från Lombardiet 

Provo lone 
Ost från nordvästra italien gjord på kojölk 

Pecor ino Sardo 
Lagrad fårost från Sardinien 

Parmig iano Regg iano 
Parmesanhjul 40kg 

Ricot ta f resca 
Färsk ricottaost 

Utöver ovan kommer det finnas mer ostar som 
utbud samt goda tillbehör och frukt 

SECONDI 
VARMRÄTTER 

Porchet ta 
Örtfylld spädgrissida på bädd av aubergine, äpple och plommon 

Polpet te  d i  v i te l lo  
Kalvfärsköttbullar i tomatsås med salvia 

Panzerot t i  a l  tar tufo  
Karljohansvamp och ricottafyllda ravioli i krämig tryffelsås 

Calamari  f r i t t i  
Friterad bläckfisk med citron och vitlöksmajonäs 

Melanzane  a l la  parmig iana 
Parmesan och äggpanerad aubergine i tomatsås med mozzarella 

Dagens  Carv ing  
Köket informerar om dagens 

Sal s icc ia och  Scamorza af fumicata 
Gourmépizza med mozzarella, salsiccia, rökt scamorzaost och 

Karljohansvamp 

Margher i ta  
San Marzano, basilika, parmigiano och mozzarella 

Gr i l j e rad svensk  ju l sk inka på k las s i sk t  v i s  
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CONTORNI 
TILLBEHÖR 

Gremolata 
Hackad persilja, rosmarin, citronskal,

 olivolja och vitlök 

Fagio l i  
Bönor och silverlök 

Barbabie to le  
Skivad kokt rödbeta 

Pes to  a l la  Genovese  
Klassisk pesto alla Genovese (pinjenötter) 

Patate  g rat inate  
Potatisgratäng 

Peperonata 
Paprika,aubergine, lök olivolja och 

aceto al vino bianco 

Tapenade 
Taggiascaoliver, sardeller , vitlök och olivolja 

Patate  bo l l i te  
Kokt potatis 

IL PANE 
BRÖDET 

Focacc ia de l  g iorno 
Dagens focaccia 

Pane 
Surdegslantbröd 

Gri s s in i  
Torra brödpinnar 

Pane a l l ’ag l io  
Vitlöksbröd 

Pane d i  natale  
Mörkt sirapsbröd med lingon 

och filmjölk 

I  DOLCI 
EFTER MATEN 

Pannacot ta a l  arancio  e  vanig l ia  
Apelsin och vaniljpannacotta 

Prof i te ro le s  
Profiteroler fyllda med crema och doppas i varm choklad 

Tirami sú 
Italiensk klassiker på pavesini, espresso, mascarponecreme 

och kakao 

Tartuf i  a l  c iocco lato  
Chokladtryfflar 

Panet tone 
Klassisk italiensk julkaka med kanderad frukt och russin 

Torrone  
Hasselnötskaka gjord på honung 

Dolce  d i  la t te  a l  sapore  d i  g rappa 
Caramell och kondenseradmjölk toppad med bränd 

grappamaräng och stött kanel 

JULBORDET 
SITTNINGAR 

måndag – fredag 11.30 – 16.00 LUNCH 695:- 
måndag – fredag 17.00 – 20.00 TIDIG 695:- 
måndag – fredag 20.15 – 00.00 SEN 695:- 
lördag 17.00 – 20.00 TIDIG 695:- 

695:- l           ördag      
söndagar

20.15 – 00.00 SEN
Stängt ( endast stora beställningar ) 

AVBOKNING 
Sker upp till 3 dagar innan, justering av antal 2 dagar innan 
utan att debiteras en kostnad. För avbokningar efter 3 dagar 
tar vi ut en avgift om 450:- för bokad gäst/plats. 
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Italienskt Julbord
Reservation för eventuella ändringar.

Benvenuti!




