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MARGaReTA | 99:-  
tomat, mozzarella, basilika 

 | 109:- | 

Erik 
tomatsås, mozzarella, kokt skinka 

doris 
tomatsås, mozzarella, kokt skinka, champinjoner 

erland 
tomatsås, mozzarella, kokt skinka, ananas 

 | 129:- | 

greta 
tomatsås, mozzarella, grillad paprika, grillad aubergine,  

körsbärstomater, champinjoner, oliver, vitlök 

ragnar 
tomatsås, mozzarella, räkor, kokt skinka, champinjoner 

raine 
tomatsås, mozzarella, stark italiensk salami, körsbärstomater,  

färska champinjoner, färsk basilika 

ulf 
(inbakad) tomatsås, mozzarella, kokt skinka 

signe 
tomatsås, mozzarella, Kyckling, ananas, curry. 

kjell 
tomatsås, mozzarella, kebab, mixsallad, sås 

| 139:- | 

sören 
vitsås, grillad paprika, mozzarella, ruccola,  

Sörens egna salsiccia, chili



mona 
tomatsås, mozzarella, parmaskinka, gran padano, ruccola 

oden 
tomatsås, mozzarella, oxfilé, lök, bearnaise, färska champinjoner. 

astrid 
tomatsås, mozzarella, räkor, blåmusslor, färsk persilja, marinerad 

vitlök 

tore 
tomatsås, mozzarella, lufttorkad oxfilé, svartpeppar, ruccola, 

gran padano 

sylvia 
vitsås, mozzarella, chevre, pinjenötter, fikonmarmelad 

kjell 
tomatsås, mozzarella, kebab, mixsallad, sås 

 | 139:- | 

trappen 
kyckling, bacon, parmesan, krutonger 

backen 
chevreost, rödbetor, pinjenötter, honung, ruccola 

stugan 
räkor, advocado, ägg 

sörens fat | 129/pers  

italienska delikatesser på fat  

nutella pizza | 109:- 
Nutella, färska bär 

italiensk glass | 69:- 

färska bär 

Dressing  15:-  
Kebabsås mild-vitlök-stark, bearnaisesås, ceasar, örtvinägrett 

alla rätter går att få i barnportion 30 kr billigare 
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Fatöl | 79:-  

Eriksberg karaktär, poretti originale, staropramen 

flaska 

Carlsberg export 33cl | 65:-  

Carlsberg hof Organic 33cl | 60:-  

Brooklyn Lager 33cl | 65:-  

Eriksberg Dortmunder Helles 50cl | 84:-  

Sommersby Sparkling Rosé | 69:-  

Sommersby Sparkling Spritz | 69:-  

Sommersby alkoholfri | 49:-  

Carlsbergs ekologisk Non | 39:- 

Hard Seltzer Amber Bay | 79:- 
Kolsyrat vatten, alkohol, skvätt lime 

drinkar  |  139:- 

5 cl 

shots | 80:- / 139:- 

4 cl / 6 cl 

läsk | 25:-  

pepsi, pepsi max, zingo, 7up, ramlösa, lättöl 

kaffe 

bryggkaffe | 25:-  

espresso | 32:-  

caffe latte | 42:-  

cappuccino | 42:-  

te | 25:-



RÖTT 

Montecampo Sangiovese Puglia | 235:-/flaska 75:-/glas 
Distrikt: Apulien, Italien - Druvor Sangiovese  

Vinet är välstrukturerat med toner av röda vinbär, körsbär och viol. Det är mycket mångsidigt och generöst och 
passar till hela måltiden med pasta, salami, lagrade ostar samt pizza. 

 
Rocca di Montemassi Le Focaie Sangiovese | 325:-/flaska 95:-/glas 

Distrikt Maremma, Toscana-Italien - Druvor Sangiovese  
Fruktigt och smakrikt vin med inslag av fat, körsbär, lakrits, choklad och örter. Passar utmärkt till den som gillar 

lite kraftigare vin. 

VITT 

Montecampo Garganega Veneto | 235:-/flaska 75:-/glas  
Distrikt: Venoto, Italien - Druvor Garganega  

Vinet är friskt och fruktigt med toner av tropisk frukt och mandel. Det funkar utmärkt som aperitif, speciellt om 
man föredrar torrt vin, smakrika pastarätter, skaldjur och Kycklingrätter. 

 
Rocca di Montemassi Calasole Vermentino | 325:-/flaska 95:-/glas 

Distrikt Maremma, Toscana-Italien - Druvor Vermentino  
Fruktigt, nyanserat vin med frisk smak, toner av gråpäron, honungsmelon, krusbär, lime, mineral och örter. 

SPARKLING 

Zonin Prosecco | 99:-/20cl 365:-/75cl  
Distrikt Veneto-Italien -Druvor Glera  

Torr, ungdomlig, fruktig och aromatisk smak med liten sötma och inslag av päron, citrus, melon och lime. 
Serveras som sällskapsdryck eller till lättare rätter. 

ROSÉ 

Montecampo Rosato | 235:-/flaska 75:-/glas  
Distrikt: Italien- Druvor Flera  

Vinet är medelfylligt, krispigt och harmoniskt med toner av röda körsbär och jordgubbar. Det passar bäst som 
aperitif och till förrätter samt okomplicerade rätter av vitt kött. Eller bara njut som sällskapsvin! 

 
Rocca di Montemassi Syrosa | 325:-/flaska 95:-/glas 

Distrikt Maremma, Toscana-Italien - Druvor Syrah  
Fruktigt vin med inslag av jordgubb, granatäpple, persika och blodgrapefrukt. Serveras till lättare rätter med 

skaldjur eller kyckling och sallader. 

CHAMPAGNE  

Mumm Grand Cordon | 400:-/37,5cl 750:-/75cl 
Elegant, med viss mineralitet och rund, Elegant, med viss mineralitet och rund, utvecklad smak med toner av 

färska frukter, vanilj och kola. Serveras som aperitif och till rätter av vitt kött eller fisk. Utvecklad smak med 
toner av färska frukter, vanilj och kola. Serveras som aperitif och till rätter av vitt kött eller fisk. Eller bara för 

mingel.


