Förrätter
Vitlöksbröd
Ugnsbakade frasiga vitlöksbröd serveras med färskost
smaksatt med basilika & chili

69.-

Bruschetta al funghi
99.Rostad bruschetta med gräddstuvade kantareller & skogschampinjoner,
färska örter, sötpotatischips och hyvlad grana padano
Scampi
99.Smörfrästa scampi med chili och vitlök serveras med hembakat italienskt
lantbröd
Antipasto Misto
139.Italienska charkuterier med husets olika inläggningar, fikonmarmelad
och hembakat fröknäcke
Carpaccio
Finskuren nötrulle med färskost smaksatt med basilika och chili,
rostad schalottenlök, pinjenötter, hyvlad grana padano,
kapris samt ruccola och balsamico

129.-

Huvudrätter
Rödingfilé
249
Stekt rödingfilé med smörslungade rödbetor, säsongens primörer, fänkål,
pinjenötter, sötpotatischips, beurre blanc och potatisstomp
Ryggbiff
259.Grillad ryggbiff med kantarellsmör, stekta kantareller, säsongens primörer,
rödvinssås med syrliga äpplen, inlagd steklök, sötpotatischips, bearnaisesås,
pommes frites
Iberico
249.Grillad pluma från Iberico grisen, hett kryddsmör, stekta kantareller,
semitorkade cocktailtomater säsongens primörer, rödvinssås med syrliga
äpplen, inlagd steklök, pommes frites
Halloumi Burger
169.Vegetarisk burgare med stekt halloumi, grillad zucchini, soltorkade tomater,
inlagd rödlök, saltgurka, sriracha mayo samt pommes frites och chipotlekräm
Lyxburgare
189.200g Black Angus burgare med gräddost från Skottorp, BBQ-dressing,
majonnäs, tomat, rödlök, lollo biondo, knaperstekt bacon & friterade lökringar,
briochebröd serveras med pommes frites och chipotlekräm
Har du en Allergi? Informera personalen

Risotto med kycklingfilé (kan beställas som vegetarisk 159.-)
Krämig risotto med kycklingfilé, serveras med säsongens svamp
& primörer, hyvlad grana padano samt sötpotatischips

189.-

Pasta Pollo
Tagliatelle med ugnstekt kycklingfilé i krämig sås smaksatt
med grana padano, vit tryffel samt färska örter

159.-

Frutti Di Mare
229.Svart pasta med bläckfiskbläck, handskalade räkor, blåmusslor, havskräfta,
fänkål, vårlök, vitvinssås samt hyvlad grana padano
Caesarsallad
Klassisk caesarsallad med ugnstekt kycklingfilé, romansallad,
Knaperstekt bacon, krutonger och hyvlad grana padano

159.-

Barnrätter (0-12 år)
Barn Pasta Pollo
Tagliatelle med ugnstekt kycklingfilé i krämig sås smaksatt
med parmesan, vit tryffel samt färska örter

79.-

Barn Pizza
Valfri pizza i mindre storlek för barn, utan ruccola & parmesan

89.-

Dessert
Brownie
79.Choklad brownie med syrlig äpplekompott, italiensk glass och maräng
Äkta italiensk vaniljglass
Serveras med färska bär

69.-

Pannacotta
79.Serveras med färska bär smaksatt med lag på fläderlikör (innehåller alkohol)

Har du en Allergi? Informera personalen

Margherita
Tomatsås, mozzarella, basilikaolja, grillade cocktail tomater, ruccola
& grana padano.

119.-

Vesuvio
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, basilikaolja,
Grillade cocktailtomater, ruccola & grana padano.

129.-

Calzone
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, basilikaolja,
Grillade cocktailtomater, ruccola & grana padano (inbakad).

129.-

Capricciosa
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, basilikaolja,
Kastanjechampinjoner, ruccola, grillade cocktailtomater
& grana padano.

129.-

Pizza con pollo
Tomatsås, mozzarella, kycklingfilé, grillade cocktailtomater,
grön pesto, ruccola & grana padano.

149.-

Pizza Italia
Tomatsås, mozzarella, scampi, pesto rosso, griljerad paprika,
griljerad kronärtskocka, ruccola, basilikaolja & grana padano.

149.-

Diavola
Tomatsås, mozzarella, stark salami, griljerad paprika, schalottenlök,
ruccola & grana padano.

149.-

Vegetariana
Tomatsås, mozzarella, aubergin, zucchini, griljerad kronärtskocka,
oliver, paprika, ruccola & färsk vitlök.

139.-

Parma
Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, parmaskinka, syltad lök,
balsamico, ruccola & paprika.

159.-

Pizza Toscana
149.Tomatsås, mozzarella, färs på högrev, oregano, schalottenlök, cocktailtomater,
grana padano & vitlöksdipp.
Pizza Francescana
169.Mozzarella, chevré ost, cremé fraiche, gorgonzola, mynta, honung, päron,
valnötter, fikon & grana padano.

Har du en Allergi? Informera personalen

Pizza Al Funghi
Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, kastanjechampinjoner,
cocktailtomater, basilikaolja, grana padano & ruccola.

129.-

Mezza Luna
Tomatsås, mozzarella, prosciutto, scampi, ruccola, grana padano
& vitlöksolja (halvinbakad).

149.-

Torstens Special
Tomatsås, mozzarella, kastanjechampinjoner, griljerad paprika,
marinerad ryggbiff, rödlök, bearnaisesås, ruccola & grana padano.

159.-

Pulled Pork
Tomatsås, mozzarella, pulled pork, schalottenlök, ruccola,
grana padano & vitlöksdipp.

149.-

Snappy Hawaii
149.Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, bacon, ananas, grana padano,
ruccola & mangoraja.
Pizza Pazza
Tomatsås, mozzarella, kycklingfilé, annans,
mangoraja, ruccola, grana padano & cashewnötter.

149.-

Nutella Pizza
Dessert pizza med nutella
Rekommenderas till minst 2 pers.

99.-

Tillbehör
Vitlökssås
Bearnaisesås

15.15.-

Har du en Allergi? Informera personalen

Vitt

Mezzo Bianco 69:-/glas 279:-/helbutelj
Druva: Chardonnay: Italien
Torrt vin med balanserad syra och fruktig smak av päron, ananas och citrusfrukt.
Si Organico
69:-/glas 279:-/helbutelj
Druvor: Sauvignon och verdejo: Spanien
Smaken är frisk med lite aromatiska inslag av örter, grönsparris, citrus och tropiska frukter.
Lyngrove Collection 87:-/glas 339:-/helbutelj
Druva: Sauvignon blanc: Sydafrika
I detta vin hittar du toner av grön mango och tropiska influenser, en frisk syra och ett elegant
avslut.
Paul Kubler Breitenberg Reisling 349:-/helbutelj
Druva: Riesling: Frankrike
Nyanserad, elegant, frisk smak med inslag av päron, persika, mineral, citrus och örter. Lång
eftersmak.

Rött

Mezzo Rosso 69:-/glas 279:-/helbutelj
Druva: Cabernet Sauvignon: Italien
Medelfylligt vin med balanserad syra och mjuka tanniner.
Si Organico
69:-/glas 279:-/helbutelj
Druva: Tempranillo: Spanien
Medelfylligt vin med smak av mogna mörka bär så som körsbär, blåbär och vanilj. Fint långt
avslut med mycket bärig smak.
Lyngrove 69:-/glas 279:-/helbutelj
Druva: Shiraz: Sydafrika
Fruktigt vin, aningen rökig smak med inslag av skogsbär och vanilj.
Stonewood 349:-/helbutelj
Druva: Pinot noir: USA
Smaken är druvtypiskt fruktig och kryddig med ett eldigt inslag.
Sogatia Chianti 349:-/helbutelj
Druvor: sangiovese & cannaiolo: Italien
Bärigt vin med bra syra med inslag av skogsbär och röda vinbär. Intensivt och kraftigt vin med
lång eftersmak.
Knucklehead 349:-/helbutelj
Druva: Zinfandel: USA
Mycket fruktig och kryddig smak med fatkaraktär, inslag av lakrits, björnbär, mullbär och
choklad med lång eftersmak.
Tommasi Ripasso 399:-/helbutelj
Druvor: Corvina veronese, Rondinella & Corvinone: Italien
Fyllig smak med viss kryddighet, ton av fat och inslag av plommon, körsbär, vanilj och kryddor.
Medellång eftersmak.
Tommasi Amarone Classico 559:-/helbutelj
Druvor: Corvina veronese, Rondinella, Corvinone & Oseleta: ItalienMycket smakrikt och fylligt
med liten sötma och inslag av fat. Smaken domineras av torkade körsbär, romrussin, nötter,
vanilj och choklad. Långt smakrikt avslut.

Har du en Allergi? Informera personalen

Rosé
55 Rosé 69:-/glas 279:-/helbutelj
Druva: 56% Cinsault, 44% Black Grenache: Frankrike

Champagne & Mousserande
Costaross Gran Cuvée (Italien, Veneto) 89.-/glas
499.-/helbutelj
Druvor: trebbiano, garganega & verduzzo
Ett bubbel med härlig fruktighet i smaken, balanserad frisk syra och en liten elegant avslutande
citruston.
Montequius Cava Brut (Spanien, Penedes) 89.-/glas 499.-/helbutelj
Druvor: xarel-lo, macabeo & parellada
Fin mousse och medelintensiv smak med inslag av gula äpplen, päron, citrus, vita blommor och
mineral. Väl balanserad med härlig fräschör och lång eftersmak.
Moët & Chandon 895:Standardchampagnernas standardchampagne. Oklanderligt fulländad i sin klass trots stor
produktion. Perfekt mousse och godkända bubblor. Bra frisk smak med inslag av mineral, nötter,
bröd och lime. Smaken är torr, fruktig och frisk med inslag av kex, gula äpplen och blodapelsin.
Moët & Chandon 2006 Vintage 995:Torr, nyanserad, mycket frisk smak med inslag av rostat bröd, gula äpplen, valnötter, persika och
grapefrukt.
Moët & Chandon Ice Impérial 995:Fruktig och intensiv doft som förenar kraftfulla smaker av tropiska frukter likt mango och guava,
stenfrukter som nektarin och en originell ton av hallon och krusbär, samt en uppfriskande
syrlighet av krusbär och ingefära. Blandningen uppnår sin balans tillsammans med is
Dom Pérignon 2395:Frankrike. Stor, torr och nyanserad smak, med inslag av kakao, rostat bröd, ananas, kokos och
citrus. Oklanderliga bubblor och mousse.

Alkoholfritt
Rött 69:-/glas 279:-/helbutelj
Vitt 69:-/glas 279:-/helbutelj
Carlsberg 33cl 45:Eriksberg Mörk Lager 33cl 45:Cider 33cl 45:-

Har du en Allergi? Informera personalen

Fatöl
Carlsberg Hof (Organic) 4.2%
40cl/65:En ekologisk öl med ren och frisk smak, behaglig beska.

50cl/75:-

Staropramen 5.2%
40cl/72:Doft av hårt bröd, toner av brynt smör och blommor.
Avslutande och långvarig friskhet och beska.
Staropramen betyder ”gamla källan”.

50cl/79:-

Poretti (4 Luppoli) 5.5%
40cl/72:50cl/79:Inslag av blommor och päron. Smaken är renare och har något mindre maltsmaker
än andra italienska ölsorter. 4 Luppoli betyder ”4 sorters humle”.
Brooklyn EIPA (East India Pale Ale) 5.2%
40cl/72:50cl/79:Fruktig smak av apelsin, örter och skog med avslutning av rostade nötter och en
markerad beska.
Eriksberg Karaktär 5.4%
40cl/72:50cl/79:Karaktärsfull premiumlager med härliga humletoner och mycket malt.

Flasköl 33cl 65:Torstens Lager 5.5%
Unik lager skapad med kärlek i samarbete med Skelderwikens Brygghus.
Brooklyn Lager 5.2%
Smak av citrus, blommor och viss nötighet.
1664 Classic 5%
Brödig doft med en örtighet från strisselspalt humlen. Tropisk frukt i lång mjuk
eftersmak.
1664 Blanc 4.5%
Frisk doft av blommor, citrus och örter.
Smaken är läskande frisk med toner av koriander, citrus samt en ton utav bröd.
Nya Carnegie J.A.C.K (Session IPA) 4.5%
En Pale ale så kallad Session IPA.
Skelderwikens SKIPA 6%
Lokal öl från Skelderwikens Brygghus.

Har du en Allergi? Informera personalen

