Våra menyer
Som alltid uppmuntrar Nonna att dela. Därför serveras våra rätter på
uppläggningsfat och alla får varsin tallrik. Sedan äter ni det ni själva beställt
eller smakar och delar maten med ert sällskap.
Vi erbjuder ﬂera menyer till specialpriser, dessa har Nonna komponerat ihop
med kärlek och tradition. Att ändra på hennes menyer är inte omöjligt men
kan kosta dig några kronor.
NONNAS SPECIALMENYER
IL PARTITO PICCOLO – 350 kr/pers, min. 2 pers

Antipasti
En härlig blandning av Nonnas favoriter bland kalla
delikatesser
Pasta
Vid två pers. en valfri pasta från á la carte menyn, vid
fyra pers. två pastasorter, vid sex pers. tre pastasorter
och vid åtta och fler, fyra valfria pastasorter från menyn
serveras på stora fat. Nonna vill att ni ska känna er som
hemma och att ni smakar från varje fat.
Tiramisú
Den mest italienska av alla italienska desserter. Nonna
snålar inte på de goda ingredienserna
LA CENA DI FAMIGLIA – 450 kr/pers, min. 2 pers

Carpaccio con crema di funghi porcini
Citronmarinerade tunna skivor oxfilé med en
svampcreme, olivolja, hyvlad grana padano & pinjenötter
Pappardelle al tartufo
Pappardelle med ruccola, italiensk tryffel,
skogschampinjoner, sparris & grana padano
Saltimbocca alla Romana
Kalv med parmaskinka & salvia serveras med stekt
klyftpotatis

klyftpotatis
Tiramisú
Den mest italienska av alla italienska desserter. Nonna
snålar inte på de goda ingredienserna
ANTIPASTI/FÖRRÄTTER

Antipasto della casa
Blandade italienska delikatesser

145:

Carpaccio con crema di funghi porcini
Citronmarinerade tunna skivor oxfilé med en
svampcreme, olivolja, hyvlad grana padano & pinjenötter

139:

Cozze alla marinara
Vitvinskokta blåmusslor med tomat, färsk chili, vitlök,
purjolök & persilja

125:

Capesante
Pilgrimsmusslor i sällskap av tryffelsmaksatt
potatispuré & hyvlad grana padano

135:

Zuppa di funghi
Skogssvampsoppa med doft av tryffel, serveras med
krutonger

99:

Bruschetta classica
Klassisk italiensk förrätt

89:

Caprese
Buffelmozzarella, tomat, olivolja & basilika

105:

PRIMI PIATTI/PASTA/RISOTTO

Frutti di mare
Spaghetti med scampi, räkor, calamari, musslor, chili,
tomat, vitlök & vitt vin

175:

Scampi alla griglia
Tagliatelle med grillade scampi, räkor, vitlök, purjolök &
vitvinssås

160:

Langustine
Spaghetti med grillade havskräftor, räkor, chili, vitlök &
tomatsås

170:

Tartufo
Pappardelle med ruccola, italiensk tryffel,
skogschampinjoner, sparris & grana padano

155:

Rotolo
Färsk pastarulle fylld med ricotta & spenat, gratinerad
med grana padano samt tomat & bechamélsås

155:

Montagnola
Tagliatelle med parmaskinka, salami, mozzarella, chili,
basilika, champinjoner, tomater & grana padano

160:

Montagnola
Tagliatelle med parmaskinka, salami, mozzarella, chili,
basilika, champinjoner, tomater & grana padano

160:

Piemontese
Penne med strimlat kalvkött, champinjoner, rödvin &
grädde

160:

Ragú della Nonna
Tagliatelle med Nonnas mustiga köttfärssås

160:

Risotto del giorno
Dagens risotto

155:

SECONDI PIATTI – HUVUDRÄTTER

Till huvudrätten vill Nonna att du själv väljer dina favorittillbehör. Någon
kanske bara vill ha en sallad, någon annan stekt potatis, en tredje båda
delarna eller kanske mer därtill. Inget hindrar att du beställer ﬂer tillbehör
eller contorni som det heter på italienska.

PESCE/FISK

Grigliata di pesce e crostacei
Skaldjur och fisk är det bästa Nonna vet, om de
dessutom är grillade så är lyckan total

245:

Filetto di merluzzo
Torskrygg med kräftvitvinssås, gremolata & grana
padano gratinerad sparris samt krispig kapris

220:

CONTORNI  TILLBEHÖR

Insalata mista, Pure di patate, Patate in padela,
Polenta, Spinaci Sallad , potatispuré, klyft
potatis, polenta, fräst spenat

35:/st

CARNE/KÖTT

Filetto di manzo
Grillad oxfile med reciotokokta charlottenlökar &
rödvinssky smaksatt av tryffel

235:

Stinco d’agnello
Chiantiugnsbakat lammlägg med rotfrukter, en verklig
klassiker som förekommit
på samtliga kalas i släkten så länge Nonna fått bestämma

220:

Saltimbocca alla romana
Kalv med parmaskinka & salvia serveras i vitvinssky

220:

Osso Buco
Stekt kalvlägg med rotfrukter i tomatsås. Nonnos

220:

Osso Buco
Stekt kalvlägg med rotfrukter i tomatsås. Nonnos
absoluta favorit och om han fick bestämma hade Nonna
aldrig behövt servera något annat. Men nu är det ju inte
han som bestämmer i köket…

220:

FORMAGI/OSTAR

Degustazione di formaggi Italiani
Ett urval av italienska ostar samt tillbehör

135:

DOLCI/DESSERT

Tiramisú
Den mest italienska av alla italienska desserter. Nonna
snålar inte på de goda ingredienserna

89:

Pannacotta
Italiensk pudding serveras med sorbet eller glass i
säsongens smaker

89:

Gelato al pistacchio con strega
Pistageglass toppad med Stregalikör

89:

Torta della Nonna
Nonnas chokladkaka med hasselnötter

89:

Sorbeto al limone
Citronsorbet

89:

Piccolo dolce
Chokladtryffel

35:

NONNAS SPECIALMENYER FÖR STORA SÄLLSKAP
LA FAMIGLIA RIUNITA
För stora sällskap om minst 10 pers. Tre rätter för 320 kr/pers.

Bruschetta
Klassisk italiensk förrätt på mormors vis
Pasta
Fyra valfria pastasorter( med undantag från (Rotolo &
Langustine) från menyn serveras på fyra stora fat.
Nonna vill att ni ska känna er som hemma och att ni
smakar från varje fat
Tiramisú
Den mest italienska av alla italienska desserter. Nonna
snålar inte på de goda ingredienserna
Kan även fås som två rätter (krävs att samtliga väljer för eller efterrätt plus pasta) 270 kr/pers.
LA CENA GRANDE
En festlig och läcker måltid för stora sällskap om minst 10 pers. Tre rätter för 390 kr/pers

LA CENA GRANDE
En festlig och läcker måltid för stora sällskap om minst 10 pers. Tre rätter för 390 kr/pers

Bruschetta
Klassisk italiensk förrätt på mormors vis
Filetto di merluzzo
Torskrygg med kräftvitvinssås & grana padano
gratinerad sparris, serveras med potatispuré
eller

Saltimbocca alla romana
Kalv med parmaskinka, salvia och vitvinssky, serveras
med stekt klyftpotatis
Tiramisú
Den mest italienska av alla italienska desserter. Nonna
snålar inte på de goda ingredienserna
Två rätter 330 kr/pers (krävs att samtliga väljer för eller efterrätt plus huvudrätt)

ÖPPETTIDER Mån-Tors: 11.00-24.00. Fre: 11.00-01.00. Lör: 12.00-01.00. Sön: 13.00-21.30.
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