
IGIC 7% NO INCLUIDO

25. Carpaccio     9.90
(Tunna skivor av oxfilé, serveras med med sallad av

       körsbärstomater, rucola och parmesanost)

39. Fyllda champinjoner    7.90
(Fyllda champinjoner med grädde ost och Parmaskinka)

45.  Grillade räkor   9.90
(serveras med grädde av kikärter och croutoner)

 - - - 
51. Spaghetti ai frutti di mare    11.90 

(Skaldjursås)

62. Tagliatelle Coeur de Filet    10.90
(Oxfilé champinjoner i gräddig rödvinsås )

69. Parmigiana  Lasagna     8.50
   (med äggplanta, tomatsás, mozzarella och parmesan) 

72. Köttfyllda raviolis    11.90
(med krämig sås och krispig bacon)

77. Spenat och cannelloni med  tomatsås, mozzarella   11.90
och parmesan

- - - 
82. Torsk a la Omar     16.90

(torsk grillad, serverad med grädde av kikärter och potatis,
tomat i olja, kapris, oliver, gurka och rödpeppar)

85. Aborre från Medelhavet     14.90
(med tomat, kapris och örtkryddor, serverad med grönsaker)

96. Kyckling “Don Marco”    15.90
(kycklingsbröst fylld med getost invirad I bacon stekes I ugn serveras med en len dijonsenap sås)

104. Benfri Revspjäll med Honungs och Apelsinsås    13.90

106. Ugnstekt lamm med lammsky och mynta    16.90

116. Sangre de Toro    18.90
(Oxfilé med lök champinjoner knaperstekt bacon och rödvinsås)

125. Chateubriand     min 2 pers      per person  19.90
     (Helstekt oxfilé som trancheras vid ert bordet, serveras med

      3 olika såser grönsaker i vitlök med vitlöks potatis)

Platos recomendados por nuestro chef



IGIC 7% NO INCLUIDO IGIC 7% NO INCLUIDO

1. Bruschetta Romana
   (Italienskt lantbröd med vitlök Parmaskinka,  tomat och mozzarella)

2. Bruschetta Corbo
    (Italienskt lantbröd med vitlök, äqqplanta grillad paprika)

4. Vitlöksbröd 

5. Vitlöksbröd med ost

6. Vitlöksbröd med de tomat

7. Vitlöksbröd med tomat och Mozzarella

8. Focaccia med Vitlök och rosmarin

9. Focaccia med Vitlök och ost 

10. Focaccia dello Chef
   (Italienskt pizzabröd med vitlök, tomater och Parmaskinka)

BrÖD

BrÖD OCH FOCACCIA

4.50

3.90
 

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

5.50

6.50

12. Löksoppa

13. Tomatsoppa

14. Minestrone 

SOPPOR
4.90

4.50

6.50

17. Getostsallad 
    (Varm getost med grönsallad och balsamic vinagrett, med tomat tatín)

18. Blandad Sallad
    (Blandadsallad av säsongens grönsker, olja och vinäger)

19. Caesar Sallad Kyckling / Räkor / eller bacon 
    (Grönsallad Caesar dressing, parmesan och Bröd urutonger)

21. Tomat och löksallad

22. Grekisk Sallad
    (Salladsblad, tomater, oliver,fetaost och dressing)

SALLADER
8.50

4.90 

7.50

3.90

7.90

24. RäkCocktail 
25. Carpaccio
    (Tunna skivor av oxfilé, serveras med med sallad av
       körsbärstomater, rucola och parmesanost)

26. Melon och skinka 
27. Hemgjord Paté med Brioche bröd
     (serveras med Mango chutney)

28. Italian starter
   (härdat korv, gorgonzola, tomat i olja, pate av huset och panzerotti)

29.  Caprese
   (Mozzarella, tomater och basilika)

FÖRÄTER
7.90
9.90

7.90
6.90

9.50
  

7.50

32.  Polpo all´Andrea
    (bläckfisk stuvad i vinsås, serverad med kanariska potatis och kikärter)

33. Diablito    (Skaldjur i stark kryddad tomatsås)

34. Musslor a la Marinara 
    (Sauterade musslor i vitvin vitlök och svartpepper) 

35. Musslor De Lux
    (Ångskokta musslor I vittvin med gräslök grädde och röd thai curry)

36. Vitlöksräkor 
37 Fritterad Camembert    (Med Bärsås och Portvin)  

39. Fyllda champinjoner
    (Fyllda champinjoner med grädde ost och Parmaskinka)

40. Ungs fritterad calamari och Räkor på spett
41. Sparris inlindad 
    (i iberico-skinka och gratinerad med mozzarella och parmesanost)

42. “Revbens Spjäll”
   (med BBQ sås eller honungs och senaps sås)

43.  Stekta grönsaker (pumpa, aubergine, röd paprika och lök)
    med vinägrett av olivolja och hemgjord balsamico-vinäger. 

44.  Stekta grönsaker (pumpa, aubergine, röd paprika och lök)
    med grillad getost 

45.  Grillade räkor (serveras med grädde av kikärter och croutoner)

VARMA FÖRÄTER

47. Risotto Venezia
    (Italienskt Arborio ris med crema di gorgonzola, sparris, parmesan )  

48. Risotto Pescatore
    (Italienskt Arborio ris med skaldjur och tomatsås vitvin)

49. Risotto al salmone
    (Italienskt Arborio ris med lax, grönsparris, saffran och dill)

RISOTTI

8.90

9.90
9.90

   

9.90
   

9.90
7.90
7.90

    

9.90
7.50 

8.50

7.50

8.90 

9.90

 10.50

11.90
   

10.90



IGIC 7% NO INCLUIDO IGIC 7% NO INCLUIDO

51. Spaghetti ai frutti di mare 
    (Skaldjursås) 

52. Spaghetti alla carbonara
    (Bacon, ägg grädde parmesan och svartpeppar)

53. Tagliatelle alla bolgnese    (Köttfärssås)

56. Penne  all’Arrabiata
    (Stark kryddad tomatsås med vitlök) 

57. Penne  Terra e Mare 
    (Tomatsås med spenat, räkor, vitt vin och vitlök) 

59. Penne Aventino
    (Med oxfilé i gräddig konjaksås med senap spenat och lök) 

60. Tagliatelle Mamma Mia
    (Bandpasta med grädde konjak kyckling och räkor)  

61. Tagliatelle Bebe
    (Gräddig bandpasta med lax, räkor och dill) 

62. Tagliatelle Coeur de Filet
    (Oxfilé champinjoner i gräddig rödvinsås )

63. Tagliatelle Contadina 
    (med kyckling, spansk korv, mozzarella, grädde och parmesanost)

66. Tagliatelle Paradiso
    (Grädde champinjoner och räkor)

67. Gnocchi al pesto  
    (basilisås, olivolja, parmesan, valnötter och pinjenötter) 

68. Gnocchi alla Sorrentina  
    (tomatsås, mozzarella och basilika)

69. Gnocchi alla Toscana 
    (korv, svamp, grädde och tryffel)

69. Parmigiana  Lasagna 
   (med äggplanta, tomatsás, mozzarella och parmesan) 

70. Lasagna    (Med Köttfärssås)   

PASTA
(all pasta : spaghetti, penne, tagliatelle, ravioli 

är hemmagjord)

71. Köttfyllda raviolis (med  smör och salvia)

72. Köttfyllda raviolis  (med krämig sås och krispig bacon)

73. Spenat och Ricotta raviolis
    (med gorgonzolasås och nötter)

76. Köttfärs fyllda cannelloni gratinerad
(med ost severas med svampsås)

77.  Spenat och cannelloni 
    (med  tomatsås, mozzarella och parmesan)

HEMMAGJORD PASTA 
11.90
11.90

   11.90

11.90

11.90

11.90
    

8.50
  

8.50
  7.90

    

9.90
    

9.90
    

9.90
    

9.90
    

10.90
    

9.90
    

9.90
    

8.90
    

8.90

9.90
    

8.50

8.50

80. “Havsabborre” 
    (Havsabbore i filéer med räkor och champagnesås )

81. Lax “Limonier”
     (Laxfilé med citronsås sabayong och sparris)

82. Torsk a la Omar
      (torsk grillad, serverad med grädde av kikärter och potatis,
        tomat i olja, kapris, oliver, gurka och rödpeppar)

83. Dorada “Havsbrax”
     (Filéer bakas i ugn med potatis)

85. Aborre från Medelhavet 
    (med tomat, kapris och örtkryddor, serverad med grönsaker)

86. Jätteräkor Cesar
     (Vittvinssås grädde vitlök ostronskiviling och basilika)

87. Räkor och bläckfiskspett 
       (serveras med örter smakad olja)

FISKRÄTTER  (Alla fisk rätter serveras med ris, potatis och garnityr)

15.90
    

 15.90
     

 16.90

       

       14.90
       

 14.90
       

 14.90
     

 15.90

90. Cacciatora
    (Kycklingbröst med tomatsås, rödvin vitlök, champinjoner och 
    rosmarin krydda )

91. Romana
    (Kycklingbröst gratinerad med ost och skinka serverad på en
     bädd av krämigspenat)

92. Kycklingbröst med val av pepparsås ädelostsås
          eller champinjonsås
96.  Kyckling “Don Marco” 
    (kycklingsbröst fylld med getost invirad I bacon stekes I ugn serveras 
    med en len dijonsenap sås)

KYCKLINGBRÖST RÄTTER 
(Alla kött rätter serveras med potatis och garnityr)

 12.90

13.90
 

 12.90

     15.90



IGIC 7% NO INCLUIDO IGIC 7% NO INCLUIDO

103. Kalvlever “ a la veneziana” (med stekt lök och vittvin)

104. Benfri Revspjäll med Honungs och Apelsinsås 

106. Ugnstekt lamm med lammsky och mynta

107. “Grill Tallrik” (fläsk revben, kickling, korv och oxfilé )

108. Scaloppini al limone
    (Tunna skivor kalvfilé med smörigcitronsås och vitvin)

109. Kalvfilé “Oscar”
    (Med bernaisesås och Portvinsås, serveras med sparris och jätteräka)

110. Kalv “Milanese”
    (Tunna kivor kalvfilé parmesan panerad serveras med pasta i tomatsås eller portatis)

112. Oxfilé al Diavolo
    (Oxfilé medaljonger med stark kryddad tomatsås med rostad vitlök)

114. Oxfilé 103
    (Sautérade oxfilé medaljonger med vitlök flambérade I konjak)

115. Black & White
    (Sautérade oxfilé medaljonger med portvinsås och bearnaisesås, 
    grillad sparris samt jätteräka)

116. Sangre de Toro
    (Oxfilé med lök champinjoner knaperstekt bacon och rödvinsås)

117. OxFilé Gorgonzola

118. OxFilé Porcini

119. OxFilé Béarnaise

120. OxFilé med grönpepparsås

123.Tournedou Rossini
     (Oxfilé med Madeirasås med svart tryffel och gåslever)

125.Chateubriand   min 2 pers.
     (Helstekt oxfilé som trancheras vid ert bordet, serveras med
      3 olika såser grönsaker i vitlök med vitlöks potatis)

126. Tagliata
    (skivad oxfilé, rucola, sherrytomater, parmesanost och crema di balsamico)

13.90      

13.90

16.90

14.90

14.90
   

14.90
     

14.90
       

16.90
    

16.90

18.90
     
     

18.90
    

17.90

17.90

17.90

17.90

21.90
          

per person  19.90
      

 

17.90
    

VÅRA KÖTTRÄTTER
(Alla kött och fisk rätter serveras med potatis och garnityr) 200.  Margherita  (Tomat och mozzarella)

201.   Capricciosa
    ( Tomat, mozzarella,champinjoner, oliver och skinka)

202. Peperoni
    (Tomat, mozzarella, pepperonisalami)

203. Rustica
    (Tomat, mozzarella, champinjoner och köttfärssås)

204.  Tonno
    (Tomat, mozzarella, tonfisk, lök och paprika)

205. 4 Formaggi
    (Tomat 4 olika ostar)

206. Vegetariana
    (Tomat, mozzarella och säsongens grönsaker)

207.  Opera
    (Tomat, mozzarella, champinjoner, salami och lök)

208. Frutti di mare 
    (Tomat, mozzarella, skaldjur, vitlök och persilja)  

210.  Toscana
    (Tomat, mozzarella, rucola, Parmaskinka och parmesan)

211.  Mare Monti
    (Tomat, mozzarella, champinjoner, jätteräkor, pesto och parmesanost)

212. Melanzane 
    (Tomat, mozzarella, äggplanta, basilika, parmesanost, körsbärs tomater)

213. Mediterranea
    (Tomat, mozzarella, Parmaskinka, färska tomater, basilika,
    rucola, vitlök och oliver)

214.  Pompei
   (Tomat, mozzarella, champinjoner, rucola, oxfilé och bèarnaisesås)

215. Haway
   (Tomat, mozzarella, skinka och Ananas)

216.  London
   ( Tomat, mozzarella, jätteräkor och Ananas)

218.  Ligure
   (mozzarella, potatis och pesto)

219.  Chorizo y funghi 
    (tomat, mozzarella, chorizo och champinjoner)

220.  Siciliana
  (tomat, äggplanta,  körsbergstomater , ricotta, oliver, mozzarella och basilika)

221. Calzone Bolognese
  (mozzarella, bolognesesås, skinka )

222.    Calzone
  (tomat, mozzarella, skinka)

223.  Calzone romano
  (4 ostar, bacon och svartpeppar) 

PIZZAS
6.50
8.50 

     

8.50
    

8.50

7.90

8.50
 

7.90
    

7.90
    

9.90
      

8.50
    

8.90
    

7.90
  

8.50
  

9.90
  

7.90
    

8.90
    

8.50

8.90
  

   8.50
   

9.50
   

7.90
 

8.50  


