
MENÙ  

 

         Liten / Stor                                             

 

Carpaccio           75 / 135 
Klassisk italiensk rett med rått oksekjøtt i tynne skiver 
 

Pomodoro e mozarrella        75 / 135 
Salat av miniplommetomater og bøffelmozzarella, går 
fint alene, men passer også som tilbehør til andre retter 
 

Bruschetta                   65 / 115 
Grillet brød med hakkede miniplommetomater og 
basilikum 

 

Focaccia                    55 
Italiensk brød på sitt beste, servert med oliven og aioli 

 

Prosciutto e salame                 135 
Gode skinker og salami, til deling eller alene med noe 
godt i glasset 

 

Formaggio                   135 
Ostefat, rett og slett 

 

Calamari fritti          65 / 125 
Følgesvennen til et glass Soave eller en pils, frittert 
calamares 

 

Insalata verde                   45 
God alene, men også perfekt til en hovedrett, rett og 
slett en grønn salat med avokado, vårløk og agurk 

 

Insalata di pollo          95 / 165 
Kyllingsalat med baby spinat, gulrøtter, radicchio, 
confiterte tomater, pinnekjerner og andre godsaker  
 

Frittata           75 / 135 
Omelett med steinsopp og italiensk Speck skinke 
 

Lasagna           95 / 169 
Bechamel saus, bolognese og hjemmelaget pasta 
Toppet med parmesan 
 

Bolognese           95 / 169 
Verdensberømt kjøttsaus med hjemmelaget pasta 

 

Carbonara           95 / 169 
Hva mer å si, hjemmelaget pasta basert på egg, 
parmesan, bacon og svart pepper 

 

Penne con Porcini, Zucca e Salamino 
Piccante                  95 / 169 
Vår hjemmelagde pasta med steinsopp, gresskar og 
pepperoni      
 

 

                                                Liten / Stor 
 
Ravioli Spinaci e Ricotta              95 / 169 
Ravioli fylt med spinat, ricotta, parmesan og muskat 
 

Tagliatelle Verdi ai Frutti di Mare 95 / 169 
Tagliatelle smakssatt spinat, servert med blåskjell, 
haneskjell, calamares, miniplommetomater og mye 
annet godt 
 

Merluzzo Fritto con  
Caponata di Verdure          95 / 169 
Frityrstekt torsk servert med en grønnsaksgryte 
bestående av blant annet stangselleri, løk, tomater, 
squash og aubergine 

 

Controfiletto                 135 / 245 
Ytrefilet av kalv med morkelrisoni 
Liten / Stor porsjon 80 gr / 160 gr 
 

Entrecôte          125 / 225 
Et godt stykke entrecôte med frisk salat 
Liten / Stor porsjon 80 gr /160 gr 

 

Dolce 
 

Tiramisù                     85 
Klassisk italiensk dessert 
 

Panna Cotta                    85 
Fløtebasert dessert 
 

Gelato                     85 
3 kuler italiensk is 
 
 

Menù 
3 retters meny, serveres samtidig 

 

Gusto d´Italia tre tipi di pasta        215 
Tre av våre pastaretter 
 

Gusto d´Italia tre tipi di dessert        115 
Smaken av Italias desserter 
 

Aperitivo, antipasto e dessert              195 
Forrett, hovedrett og dessert, tre gode italienere 
             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


