
Förätter
Carpaccio   119 kr
Tunt skivad oxfilé, parmesan,
pinjenötter, ruccola

Side Sallad    39 kr
Grönsallad

Foccacia & Tapernade 49 kr
Hemmalagat från grunden

Anti Pasto (1 pers/2 pers)     89 kr / 155 kr
Kallskuret med tillbehör

Pasta
Bolognese   159 kr
Italiensk köttfärssås, parmaesan

Bella Linda   179 kr
Ryggbiff, svamp, grädde, tryffel
& Grana padano

Carbonara   159 kr
Bacon, grädde, äggula & Grana padano

Pasta Pesto   169 kr
Med kyckling

Pasta salmone  179 kr
lax, grädde, svamp, dill & citron

Puttanesca     155 kr
Tomat, sardiner, vitlök, chili,
kapris, oliver & Grana padano

Pomodoro   139 kr
Vår egna tomatsås & Grana padano

Lasgna   179 kr
Klassisk lasagne 

Karen (vegansk)  155 kr
Tomatsås, oliver, vitlök, chili, persilja
& pinjenötter (Serveras utan ost)

Pizza
Chicken Pesto Bianco 149 kr
Mozzarella, kyckling, pesto & ruccola

Della Casa   169 kr
Tomatsås, mozzarella, lufttorkad skinka,
körsbärstomater, pinjenötter, ruccola & parmesan

Salami   139 kr
Tomatsås, mozzarella, salami

Primas Napolitana  139 kr
Tomatsås, mozzarella, körsbärstomater,
vitlök & oliver

Margherita   119 kr
Tomatsås, mozzarella & basilika

Capriociosa   139 kr
Tomatsås, mozzarella, lufttorkad skinka
& champinjoner

Vesuvio   139 kr
Tomatsås, mozzarella & 
lufttorkad skinka

Vid allergier - fråga oss!

Kvällens tips!
Fråga oss!

vitlöksbröd   69 kr
ostgratinerat vitlöksbröd

gamberi all’aglio  119 kr
räkor, vitlök, chili, persilja & bröd



Sallad Barnmeny
Caesarsallad  169 kr
Kyckling, krutonger & parmesan

Prosciutto        179 kr
Torkad skinka, oliver, ägg, parmesan,
körsbärstomater & Vinaigrette

Emmas Sallad   179 kr
Kyckling, soltorkade tomater, chili,
vitlök, persilja, pinjenötter, krämig
dressing & parmesan (servers ljummen)

Barnpasta    99 kr
Valfri pasta i barnstorlek

Barnhamburgare   75 kr
Serveras med potatischips

Pannkakor    75 kr
Serveras med sylt & grädde

Dessert
Glass      52 kr
choklad eller kolasås

Tryffel       35 kr

Chokladfondant  89 kr

tiramisu   75 kr

Crème brûlÉe   69 kr

Kaffe (Zoega ekologisk)  32 kr

Espresso (även decaf)  39 kr

Te    39 kr

Varm choklad  39 kr

Kaffe

Kaffe Carlsson
Baileys, Cointreau & grädde

Irish Coffee
Whiskey & grädde

Frangelico Hazelnut Coffee
Hasselnötslikör & grädde

Kaffedrinkar 125:-

Kvällens tips!
Fråga oss!

Barnpizza    95 kr
Valfri halv pizza 

Vid allergier - fråga oss!



prima pasta vino della casa italen (Organiskt)  85 kr  345 kr
klassisk toskansk cuvé, Rund och rik med toner av mörka bär

Terre Di Karma Nero d’Avola italien (Organiskt)    95 kr  395 kr
karaktär av röd frukt och bär med en struktur av mjuka taniner

Terreno Chianti Classico italien (Organiskt)     115 kr  445 kr
SMAK AV toskanska örter med givmild frukt, tydliga solvarma
körsbär. Pigg syra balanseras av fint integrerade ekfatstoner

Passo Sardo Vino Rosso italien (Organiskt)     105 kr  420 kr
Kraftfull smak av mörka körsbär, björnbär och svart vinbär,
snygga taniner med ett kryddigt och långt avslut

Torre de Falasco  Valpolicella Ripasso Superiore   125 kr  495 kr
Rund och rik med toner av mörka bär, torkad frukt & fat

Rött glas            flaska

Terre Di Karma pinot grigio italien (Organiskt)     85 kr  375 kr
Denna druvblandning skapar ett mycket trevligt vin med
intensiva aromer av både citrus & tropiska frukter

Juwel Riesling 2016 tyskland       125 kr  495 kr
Torrt och fruktig vin med tydliga rieslingtoner och mineralitet

Nani Prosecco (Organiskt & biologiskt)      85 kr  395 kr
Kraftfull smak av mörka körsbär, björnbär och svart vinbär,
snygga taniner med ett kryddigt och långt avslut

Vitt glas            flaska

Öl & Cider Alkoholfritt
Öl på fat (40 cl)

Merke    68 kr
Höga Kusten   75 kr

Öl på flaska    
Ricky’s IPA (50 cl)  79 kr  
Birra Moretti   65 kr
Jämtlands Bryggerier APA 65 kr
Jämtlands Bryggerier Bärnsten 65 kr

Cider    
Kopparbergs Naked  65 kr 
Äpple eller päron

Läsk    32 kr
Zingo, 7up, Pepsi, Pepsi Max

Pellegrino 50 cl    45 kr
Kolsyrat mineralvatten

Pellegrino 20 cl  35 kr
Blodapelsin, lemonad, apelsin

Rescue juice   45 kr
Fråga vilka smaker vi har 

Alkoholfri öl  39 kr


