benvenuto

Välkommen till den italienska signorens lokala
fristad. Här njuter ni av det goda i livet i en
atmosfär där vinet är gud och där väggarna
skvallrar om förlorade kärlekar, vunna
schackpartier och om allt och ingenting.
Varje maträtt är förstås utvald för att
förhöja vinerna till nya nivåer, precis som
den vinmissionerande signoren själv vill ha
det. Eller som han själv uttrycker det:

”Livet är för kort för att krångla till det.
Låt oss istället njuta av det lilla
och det goda - och framförallt av vinet.
Välkommen - Amen.”

Champagne

CHAMPAGNE POL ROGER
RESERVE BRUT - 750 kr
CHAMPAGNE DE VENOGE
LOUIS XV 1996 - 1 950 kr

SPUMANTE
PROSECCO

Glas - 95 kr Flaska - 400 kr

CONTADI CASTALDI BRUT
FRANCIACORTA - 550 kr

APERITIVI/
COCKTAILS

campari soda
campari juice

95 kr
95 kr

aperol spritz
mousserat vin, aperol, sodavatten 105 kr
dry martini
gin, vermouth
bellini
mousserat vin, persikojuice

105 kr
99 kr

americano
campari, martini rosso, sodavatten 115 kr
caipirinha
cachaca, lime, råsocker

115 kr

mojito
ljus rom, socker, mynta, sodavatten 115 kr

signore

montenegro, limoncello,
citronjuice, mynta, sodavatten

129 kr

BIRRA/ACQUA/
BIBITA
PERONI .......................... 33cl. 55 kr
BIRRA MORETTI ................. 33cl. 55 kr
SAN GABRIELE ..................50cl. 89 kr
LA MI DONA ....................50cl. 89 kr
A SHIP FULL OF IPA ............. 33cl. 64 kr
MELLANÖL BISTRO LAGER “ECO” 33cl. 52 kr
LÄTTÖL ......................... 33cl. 34 kr
ALKOHOLFRI ÖL ................ 33cl. 46 kr
ALKOHOLFRITT VIN ................. . 89 kr
SAN PELLEGRINO ...............50cl. 44 kr
LÄSK .................................. 32 kr

Enoteca del Signores menyer- speciellt framtagna
av vinmissonären för att passa till det italienska vinet.

menu
di terra
En smak av det goda som jorden ger
– fråga vilket vin som rekommenderas just i dag.

450.- p/p minst 2 personer

Carpaccio al tartufo
Risotto del giorno
Saltimbocca alla Romana
Profiterol

menu
di mare
Njut av havet på signorens vis
och förhöj upplevelsen med ett gott vitt vin.

450.- p/p minst 2 personer

Carpaccio di tonno
Scampi alla griglia
Branzino con crostacei
Sorbetto al limone

menu della casa
350:- p/p minst 2 personer

Antipasto
Pasta
Vid 2 pers. en valfri pasta från a la carte menyn, vid 4 pers. två
pastasorter, vid 6 pers. tre pastasorter och vid 8 eller fler, fyra
pastasorter.

Tiramisù

SIGNORE

MENYER

ANTIPASTI
Antipasti har en lika självklar plats i det italienska
köket som kammen i kavajinnerfickan. Vår signore
inleder därför gärna måltiden med en aptitretare
som, självklart, ackompanjeras av ett gott vin.

antipasto misto
Blandade italienska delikatesser

ASSAGGINI
Njut av det lilla och det goda
– assaggini betyder nämligen just
smakprov på italienska
oliver .................... 60 kr
parmigiano
reggiano................ 80 kr

carpaccio al tartufo
Tunna skivor oxfilé, olivolja, tryffel, rucola &
grana padano

bruschetta
Grillat lantbröd med tomat & basilika

zuppa di funghi
Skogssvampsoppa med krutonger & doft av tryffel

mozzarella caprese

gorgonzola ........... 65 kr

Buffelmozzarella med tomat, basilika & olivolja

taleggio ................ 65 kr

carpaccio di tonno

parmaskinka
san daniele ........... 80 kr
tryffelsalsiccia ... 80 kr

145 kr

Citronmarinerad tonfisk med krispig kapris,
rucola & parmesancremé

cozze alla marinara
Vitvinskokta blåmusslor med vitlöksgrillat bröd

La vita é troppo breve
per bere vini cattivi

139 kr
89 kr
99 kr
105 kr

119 kr
125 kr

PRIMI PIATTI
Pastan är hjärtat i den italienska kokkonsten
och serveras ibland som förrätt och ibland
som primi piatti. Du är naturligtvis välkommen
att njuta av den precis som du vill. Signore
serverar även glutenfri pasta !

Polpette del Signore
Spaghetti med italienska köttbullar i
Signores tomatsås

160 kr

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

160 kr

piemontese
Penne med kalv, champinjoner, rödlök,
rödvin & grädde

160 kr

tartufo
Pappardelle med rucola, italiensk tryffel,
skogschampinjoner, sparris & grana padano

155 kr

sorrentina
Gnocchi med signores tomatsås,
mozzarella, basilika & grana padano

155 kr

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

175 kr

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

risotto del giorno
Dagens risotto

160 kr
155 kr

SECONDI
PIATTI
Tillsammans med sidorätterna, contorni,
bildar secondo piatti det heliga förenandet
av en italiensk måltid – här njuter ni av kött,
fisk och, som alltid, av vinet.

PESCE
branzino con crostacei
Stekt havsabborrefilé med vitt vin & vitlök, blåmusslor,
räkor & scampi - 229 kr

CARNE
filetto di manzo al tartufo
Grillad oxfilé med Karl Johan svampsås med tryffel &
reciotokokt schalottenlök - 235 kr

saltimbocca alla romana
Kalv med parmaskinka & salvia
serveras i vitvinssky - 229 kr

tagliata alla griglia
Grillad flankstek på en bädd av rucola toppad med
hyvlad grana padano - 225 kr

Di tutte le arti maestro
è l’amore e il vino

CONTORNI
Insalata mista ....... 35 kr
Pure di patate ...... 35 kr
Patate in padella .. 35 kr
Spinaci.................. 35 kr

välj bland följande tillbehör:
sallad, potatis, spenat

Formaggi
DEGUSTAZIONE DI
FORMAGGI ITALIANI
Ett urval av italienska ostar samt tillbehör - 135 kr

Dolci

Dolci och det goda i livet
- en äkta italiensk efterrätt. Varför inte
beställa en dubbel espresso och en liten
grappa till? Livet är sannerligen gott.

Tiramisù
Klassisk dessert gjord på marsalavin
doppade savoiardikex, espressokaffe
& marscarponekräm - 89 kr

pannacotta

Italiensk pudding serveras med säsongens smak- 89 kr

profiterol

Vaniljfylld bakelse dränkt i chokladsås - 89 kr

semifreddo ai mirtilli
Semifreddo med blåbär och maräng - 89 kr

gelato o sorbetto
Glass eller sorbet olika smaker- 85 kr

affogato
Vaniljglass dränkt i espresso
med eller utan 2 cl valfri likör - 55 kr/89 kr

piccolo dolce
Liten chokladtryffel - 35 kr

Dolce far niente

AVEC
VINI DOLCI 4CL

GRAPPA 1CL

Recioto della
valpolicella Classico ........ 80 kr

Grappa di Amarone ............. 35 kr

Vin Santo ............................ 80 kr

Grappa Sassicaia ................ 35 kr

LIQUORI ITALIANI 4CL
Limoncello.......................... 80 kr
Amaro Averna ..................... 80 kr
Strega ................................. 80 kr

Grappa di Barolo ............... 35 kr
Grappa di Brunello di Montalcino ..................................... 35 kr
Grappa di prosecco ........... 30 kr
Grappa di Chardonnay ....... 30 kr
Grappa di Moscato ............. 30 kr

Sambuca .............................. 80 kr

Naturligtvis finns det fler grappasorter i signorens vin-

Frangelico .......................... 80 kr

och spritkällare, fråga gärna personalen

Amaretto ............................. 80 kr

så hjälper de er mer än gärna.

COGNAC/BRANDY 1CL
CAFFÈ/COFFEE
Espresso ............................. 30 kr
Espresso doppio ................ 36 kr
Caffè Latte ......................... 38 kr
Cappuccino ......................... 38 kr

Grönstedts Monopole ....... 26 kr
Grönstedts XO ................... 30 kr
vecchia romagna riserva ... 28 kr

ROM 1CL
Plantation 12th annivers . 30 kr
Kirk & Sweeney 12 y ............ 30 kr

CAFFÈ DIGESTIV 4CL
Caffè Coretto
enkel espresso, 2 cl grappa ............... 75 kr

CALVADOS 1CL
Busnel Pays d’Auge VSOP . 27 kr

Irish Coffee
Jameson, farinsocker, grädde ........... 105 kr

Boulard XO ........................ 30 kr

Caffè Roma
Strega.................................... 105 kr

WHISKY 1CL

Café Royal
Cognac .................................. 105 kr

Glenmorangie ..................... 30 kr

Grande amore,
gran dolore, buon vino

Lagavulin 16 y..................... 35kr

Auschentoschan ................ 30 kr
Macallan 12 y ..................... 30kr
Laphroaig 10 y .................... 28 kr
Famous Grouse .................. 26 kr
masterson’s ........................ 28 kr

DEGUSTAZIONE DI VINI
Vår vinmissionerande signore älskar förstås sina viner och vill att alla ska smaka
på så många som möjligt. Därför anordnar han vinprovningar av alla möjliga slag –
så bestäm själva om ni vill äta mat, provsmaka ost eller bara njuta av det goda vinet
och det trevliga sällskapet. Varmt välkomna med förfrågningar och funderingar.

