Smårätter
Svamprisotto ½
Risotto med säsongens primörer, basilikaolja och parmesan.

79.-

Vitlöksbröd
59.Ugnsbakade frasiga vitlöksbröd serveras med färskost smaksatt med basilika och chili.

Huvudrätter
Ryggbiff
229.Hängmörad ryggbiff serveras med palsternackspuré, syltad steklök, fänkål,
buntmorötter, bearnaisesås, rödvinssky och steakhouse fries.
Torstens Burgare
139.150g Black Angus burgare med cheddarost, BBQ dressing, majonnäs, tomat, rödlök, lollo
biondo, knaperstekt bacon och friterade lökringar, briochebröd serveras med steakhouse
fries och chipotlekräm.
Risotto med kycklingfilé (kan beställas som vegetarisk 119.-)
139.Krämig risotto med kycklingfilé, serveras med säsongens svamp, primörer, färskriven
parmesan och färska örter.
Fläskfilé
159.Grillad fläskfilé serveras med palsternackspuré, fänkål, buntmorötter, syltad steklök,
bearnaisesås, rödvinssky och steakhouse fries.

Pasta
Pasta Pollo
139.Rigatonipasta med ugnsstekt kycklingfilé i krämig sås smaksatt med parmesan,
cocktailtomater, vittryffelolja och färska örter.
Fläskfilépasta
139.Rigatonipasta med fläskfilé, krämig gorgonzolasås, säsongens primörer, salladslök,
cocktailtomater och parmesan.
Vegetarisk pasta
139.Rigatonipasta med röd pesto, champinjoner, aubergine, paprika, cocktailtomater, parmesan
och färska örter.

Sallader
Caesarsallad
139.Klassisk caesarsallad med ugnsstekt kycklingfilé, romansallad, knaperstekt bacon, krutonger
och parmesan.

Kebab
Kebabrulle
99.Hembakat tunnbröd på durumvete med kebab, tomat, gurka, blandsallad, rödlök och valfri
sås
Kebabtallrik
109.Kebab, tomat, gurka, blandsallad, rödlök, steakhouse fries och valfri sås

Efterrätter
Chokladtryffel
Ett urval av chokladtryfflar.

39.-

Pannacotta
Pannacotta med inlagda bär.

49.-

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

99.-

Pizza
Margherita
Tomatsås, mozzarella, basilikaolja, semitorkade cocktailtomater,
ruccola och parmesan.

89.-

Vesuvio
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, basilikaolja,
semitorkade cocktailtomater, ruccola och parmesan.

95.-

Calzone
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, basilikaolja,
semitorkade cocktailtomater och parmesan (inbakad).

95.-

Capricciosa
99.Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, basilikaolja,
kastanjechampinjoner, semitorkade cocktailtomater och parmesan.
Snappy Hawaii
99.Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, bacon, ananas och parmesan.
Kebab Pizza
Tomatsås, mozzarella, kebab, schalottenlök, ruccola,
parmesan och vitlökssås.

109.-

Pizza con pollo
Tomatsås, mozzarella, kycklingfilé, semitorkade cocktailtomater,
grön pesto, ruccola och parmesan.

109.-

Vegetariana
109.Tomatsås, mozzarella, aubergin, zucchini, griljerad kronärtskocka,
oliver, paprika, ruccola och vitlök.
Pizza Toscana
Tomatsås, mozzarella, färs på högrev, oregano, schalottenlök
semitorkade cocktailtomater, parmesan och vitlökssås.

109.-

Pizza Al Funghi
109.Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, kastanjechampinjoner,
semitorkade cocktailtomater, basilikaolja, parmesan och ruccola.
Parma
Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, parmaskinka, syltad lök,
balsamico, paprika, ruccola och parmesan.

119.-

Diavola
Tomatsås, mozzarella, stark salami, griljerad paprika,
schalottenlök, ruccola och parmesan.

119.-

Pizza Italia
Tomatsås, mozzarella, scampi, pesto rosso, griljerad paprika,
griljerad kronärtskocka, ruccola, basilikaolja och parmesan.

119.-

Pizza Francescana
Mozzarella, chevré ost, cremé fraiche, gorgonzola, mynta,
honung, päron, valnötter, fikon och parmesan.

119.-

Mezza Luna
119.Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto, scampi, ruccola, parmesan
& vitlöksolja (halvinbakad).
Torstens Special
119.Tomatsås, mozzarella, kastanjechampinjoner, griljerad paprika,
marinerad ryggbiff, schalottenlök, bearnaisesås, ruccola och parmesan.

Barn Pizza
Margherita
Tomatsås, mozzarella.

75.-

Vesuvio
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto.

75.-

Calzone
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto (inbakad).

75.-

Capricciosa
75.Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto och kastanjechampinjoner.
Hawaii
Tomatsås, mozzarella, prosciutto cotto och ananas.

Tillbehör
Vitlökssås
Bearnaisesås
Chipotlekräm
Sriracha mayo

15.15.15.15.-

75.-

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
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.

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.
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: Italien
Mycket smakrikt och fylligt med liten sötma och inslag av fat. Smaken domineras av torkade
körsbär, romrussin, nötter, vanilj och choklad. Långt smakrikt avslut.

Rosé
Mezzo Rosé
69.-/glas 279.-/helbutelj
Druva: 100 % montepulciano d’Abruzzo
Intensivt fruktigt rosévin med doft av blommor och körsbär. Smaken är torr och medelfyllig
med inslag av körsbär, smultron och örter.

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.
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
Vitt
Carlsberg 33cl

69:-/glas 249:-/helbutelj
69:-/glas 249:-/helbutelj
49:-

Fatöl
Carlsberg
Poretti (4 Luppoli)

40cl/65.40cl/65.-

Flasköl 33cl
Brooklyn IPA
1664 Kronenbourg Classic
1664 Kronenbourg Blanc
1664 Blanc Fruits Rouges
Guinness
Singha

65.65.65.65.65.65.-

Cider
Sommersby
Sommersby Dry

65.65.-

Läsk
Läsk
Burkläsk
Festis

29.20.15.-

50cl/75.50cl/75.-

