
Rosé Flaska Glas

Il Rosé di Casanova Toscana. 389  95
Mängder av vildhallon och granatäpple. Frukten är uppbackad av frisk  
syra med blommigt avslut.

Tomassi Surani Helios 345  80
Bärig och ungdomlig doft med inslag av citrus, mogna söta körsbär,  
vildhallon och skogssmultron. Torrt, friskt och fruktigt rosévin med  
läskande smak av röda sommarbär.

Mousserande
Le Dolci Colline Prosecco Brut. 279 70
Friskt ock fräscht med fruktighet från citrus och gröna äpplen.  
Delikat och livlig pigg syra.

Tommasi Filodora Prosecco. 389 95
Klar ren fruktig och aningen kryddig doft. Torr smak med inslag av citrus,  
mineraler och ton av mandel.

Rotari Cuvée 28 Brut Trentino. 389 95
Torrt och fylligt mousserande  med frisk syra och karaktär av citrus och mineraler.

Rotari Brut Rosé. 389 95
Stor fruktighet med inslag av smultron, citrus och nybakad brioche. Torr, härlig och frisk.

Contratto Millesimato Extra Brut Piemonte. 659 155

Dessertvin
Tommasi Recioto Veneto. 799 199
Sött och mycket fylligt med druv-/russin karaktär. Utmärkt till ost och dessert.

Le Guaite di Noemi Ricioto Veneto. 899 235
Sött och mycket fylligt med druv-/russin karraktär. Utmärkt till ost och dessert.

Ben Ryé Passito Panteller Sicilien. 799 199
Vinet görs av torkade druvor och har en apelsindoftande, söt, blommig  
och sammetslen smak.

Drycker
Pellegrino citron/apelsin  35
Läsk  35
Äppelmust  40

Lättöl  35
Alkoholfri öl  40

Alkoholfritt vin, rött/vitt/rosé  45/glas 



Antipasti/Förrätter
Insalata Caprese  85

Tomat- och mozzarellasallad med basilika och olivolja.

Zuppa di pomodoro con crema di parmigiano e crostini  110
Tomatsoppa med parmesancremé och örtkrutonger.

Carpaccio di manzo  130
Tunna skivor färsk oxfilé med tryffelcremé, till det serveras Pecorino Toscana,  

Aceto Balsamico samt små späda skott.

Affetatto Misto  145
Urval av italienska charkuterier och ostar, oliver och grillat bröd.

Vitello Tonnato  135
Tunt skuren kalvstek med tonfisksås och kapris som serveras  

med potatis- och kronärtskockssallad.

Mushroom Ravioli con prosciutto Amarone e crema di vino bianco  125
Svampravioli med amaroneskinka och vitvinscremé.

Cannelloni con frutti di mare con pesto di zucca e germogli di piselli  125
Skaldjurscanneloni med pumpapesto och ärtskott.

Secondi Piatti/Huvudrätter 
Herb risotto condito con astice  235

Örtrisotto med gratinerad havskräfta.

Vitello Tonnato  195
Tunt skuren kalvstek med tonfisksås och kapris som serveras med potatis-  

och kronärtskockssallad. Serveras även som ½ förätt.

Bistecca di manzo con sugo di porcini patate tartufo e insalata  
di rucola con vinaigrette di pomodoro  265

Ryggbiff med karljohansky, tryffelpotatis och ruccola med tomatvinägrett.

Filetto di trota alla griglia con schiuma gremolata parmigiano  
e insalata di finocchi  240

Halstrad rödingfilé med gremolata, parmesanskum och fänkålssallad.

Carciofi Pasta con mascarpone e olio al tartufo  185
Kronärtskockspasta med mascarpone och tryffelolja.

Gnocchi su barbabietole con il burro di noci e gorgonzola  175
Rödbetsgnocchi med valnötssmör och gorgonzola. 

Dolci/Desserter

Vitt Flaska     Glas

Giulietta, Tommasi, Venetien. 278 70 
Fräsch och fruktig, persika, citrus och inslag av vita blommor.

Campo Fiorito, Chardonnay. 289 75 
Frisk med toner av mogna stenfrukter med inslag av mineraler.

Camillona Sauvignon Blanc. 289 75
Fruktig doft med toner av citrus, fläder och örter, krispiga grapefrukttoner i balans  
med pigg syrlighet. 

Tommasi Le Rosse Pinot Grigio. 389 95
Torr, druvtypisk och frisk smak av persika, äpple, citrus och vita blommor.

Vellodoro Pecorino Terre di Chieti. 389 95
Torrt medelfylligt med tydlig frisk syra. Rikt fruktig med lång och frisk eftersmak.

Plenio Verdicchio Classico Riserva. 510 115
Stor frisk, fruktig doft med karaktär av päron, honungsmelon med aromatiska inslag.

Rött
Allegrini Valpolicella Superiore Veneto. 315 85
Fruktig, kryddig doft med inslag av mörka bär, örter och fat. Intensivt fruktig och rik smak.

Tomassi Valpolicella. 389 95
Ungt fruktigt vin med doft av körsbär, hallon och andra röda bär. Medelfyllig och elegant smak.

Collezione Oro Chanti Riserva Toscana. 289 75
Stor utvecklad doft med inslag av körsbär, lakrits, läder och ekfat. Elegant smak.

Ca’ di Pian Barbera Asti Piemonte. 559 145
Torr med frisk syra och balanserade tanniner. Smak av mängder av röda bär, körsbär och kaffe.

Tommasi Crearo Veneto. 569 125
Djup mörkröd färg. Intensiv och komplex doft. Inslag av mogna bär, torkad frukt,  
choklad och vanilj.

Poggio al  Tufo Alicante Toscana. 510 115
Klar mörkröd färg. Intensiv, kryddig och fruktig doft. Robust mörka bär och choklad och fat.

Bussola TB Valpolicella Superiore Veneto. 769 175
Medelfyllig med frisk syra och smaker av röda körsbär, russin, kryddor och nougat.

Roccola Grassi Valpolicella Superiore Veneto. 1 299 255
Spännande superiore gjord med delvis torkade druvor. Mörka bär, choklad  
koncenrerad frukighet.

Zymé 60-20-20 Veneto. 1 399 295
Amarone och Bordeaux möts. Stark mjuk rund och varm. Vinbär, blåbär, kryddig smak  
från bär och örter.

Grattamacco Rosso Bolgehri Toscana. 1 499 375
En Super Tuscany. Mycket elegant. Mörka bär och tobaksaromer, silkeslena tanniner.  
Sofistikerat.

Tommasi Ca’ Florian Amarone Riserva. 1 599 385
Elegant doft av mörka frukter och bär, plommon körsbär, choklad samt balsamico.  
Lång eftersmak.

Tiramisu  90
”Pigga upp mig”

Tartufo Italia  25/st
Hemgjord chokladtryffel.

Gelato  35/kula
Fråga servisen om kvällens smaker.

Formaggi italiani con gli accessori  115
Italienska ostar med tillbehör.

Olivello spinoso cioccolato  
al peperoncino  85

Havtorn, choklad, chili.

Alla rätter går att 
få i barnportion!


