DUVED

DUVED

Förrätter
Carpaccio							99 kr
Tunt skivad oxfilé, parmesan, pinjenötter, ruccola

Bruschetta							85 kr
Tomat, vitlök, mozzarella, basilika på levainbröd

Vitlöksbröd							49 kr
Ostgratinerat levainbröd

Caprese							89 kr
Tomat, basilika, mozzarella, olivolja & balsamico

Brödkorg							29 kr
Levainbröd med olivolja och flingsalt

Pasta
Bolognese							139 kr

Italiensk köttfärssås

Bella Linda							149 kr
Ryggbiff, svamp, grädde, tryffel & grana padano

Carbonara							139 kr
Bacon, grädde, äggula & grana padano

Pasta Pesto							139 kr
Med kyckling

Putanesca 							139 kr
Tomat, sardiner, vitlök, chili, kapris oliver & grana padano

Pomodoro							139 kr
Vår egna tomatsås & parmesan
		

Karen (vegansk) 						139 kr
Tomatsås, oliver, vitlök, chili, persilja & pinjenötter
(Serveras utan ost)		

DUVED

Husets Hamburgare					165 kr
Gjord på Svensk högrev, kvällens smak och tillbehör

Sallader
Caesarsallad							139 kr

Kyckling, krutonger & parmesan

Tagliata 							149 kr
Mixsallad med ryggbiff, svamp, grädde, tryffel & grana padano

Emmas Sallad

(serveras ljummen)					149

kr

(serveras ljummen)					149

kr

Kött el. kyckling, soltorkade tomater, chili, vitlök, persilja,
pinjenötter, krämig dressing & grana padano

Julias Sallad

Kyckling, pesto, soltorkade tomater, chili, vitlök,
pinjenötter, oliver & grana padano		

Desserter
Tiramisu				69 kr
Pannacotta				65 kr
Glass med chokladsås & Flarn		

52 kr

Tryffel 				

15 kr

Chokladfondant med hallon		

69 kr

Tryffel & Brandy (4 cl)			125kr
Ostar med tillbehör			

95 kr

DUVED

Vino Rosso			

		

glas		

flaska

Torre de Falasco Valpolicella Ripasso Superiore		

125 kr		

495 kr

Rund och rik med toner av mörka bär, torkad frukt & fat.

Apassimento						 85 kr		325 kr
Rik smak med toner av söt frukt, choklad och kryddor.

Scala Rosso						 95 kr		375 kr
Toner av körsbär, lakrits & kaffe, kryddig med lång eftersmak

Amarone Della Valpollicella

2012					695

kr

Mjuk och stor i smaken med inslag av mörka bär och russin.
Passar utmärkt till Tagliata eller till ostar.

Vino Blanco					
Pinot Grigio						 85 kr		325 kr
Frisk smak med inslag av aprikoser och vita blommor.

Prosecco 						 95 kr		375 kr
Mousserande vin

Greco di Tufo 						115 kr		395 kr
Stor smak med inslag av kryddor och frukter.
Livligt vin med lång eftersmak

Öl på fat (40cl)

				

Merke				68 kr		
Höga Kusten 			
75 kr

Öl på flaska				
Ricky’s IPA			
Birra Moretti 			

79 kr		
65 kr

Cider				
Kopparbergs Naked		

Äpple eller päron

65 kr

DUVED

Drinkar 				 4 cl		

6 cl
Gin & tonic				
96 kr		
144 kr
Rom & Cola				
96 kr		
144 kr
Screwdriver				96 kr		144 kr

Kaffedrinkar 			 4 cl		
Kaffe Carlsson				

125 kr

Irish Coffee				

125 kr

Frangelico hazelnut coffee		

125 kr

Kaffe, Baileys, Cointreau & grädde
Kaffe, Whiskey & grädde

Kaffe, hasselnötslikör & grädde

Varma Drycker
Kaffe (Zoega ekologisk)			28 kr
Espresso				35 kr
Te					28 kr
Varm choklad				28 kr
Varm äppelcider			
45 kr
Med kanel & kardemumma

Läsk & vatten
Läsk					28 kr
Zingo, 7up, Pepsi, Pepsi Max

Pellegrino 50 cl				
Pellegrino 20 cl				

39 kr
28 kr

Rescue juice / must			

39 kr

Blodapelsin, lemonad, apelsin

Fläder & rödbeta, äppelmust, äpple & ingefära

Alkoholfri öl				39 kr
Juice					28 kr

