Anti pasti
IL GUSTOS PLOCKBRICKA 199 :En härlig blandning av italienska
delikatesser. Lagom för två.

FRITTO MISTO 75 :Friterad fisk & bläckfisk, serveras
i sin enkelhet med en skiva citron.

PEPERONATA 99 :Grillat bröd serverat med en smakrika
röra av chilimarinerad räkor, paprika &
vitlök.

BRUSCHETTA 69 :Rostat vitlöksbröd toppat med
hackade tomater, olivolja &
basilika.

PALLA DI RISO 79 :Panerad risottoboll fylld med pecorino
& örter, serverad med en slät tomatsås.

PANE ALL` AGLIO 59 :Vitlöksbröd serverat med
mozzarella & parmesandipp.

Primi
PASTA MANZO E LIMONE 185 :Krämig oxfilépasta smaksatt med parmesan
& citron. Ljuvligt god!
CARBONARA IL GUSTO 129/185 :Linguine med knaperstekt pancetta,
pecorino & en liten skvätt grädde. Toppas
med äggula & svart tryffel om så önskas.
(185 :- för tryffel Carbonara)
PASTA BOLOGNESE 129 :Allas favorit! En underbart god bolognese.
Kokad länge med kärlek.
PASTA POMODORO 119 :Linguine vänd i mustig tomatsås, toppad
med riven parmesan, olivolja
& en klick ricotta
RISOTTO FRUTTI DI MARE 149 :Fräsch risotto med fisk & skaldjur,
vitt vin & parmesan.

Följ oss gärna på sociala medier
@strandilgusto

Secondi
FILETTO DI MANZO 229 :180 g oxfilé med örtvänd smashed potato, dolcettoreduktion
samt tryffelsmör. Serveras på en bädd av säsongens primörer.
TRUTO PUTTANESCA 199 :Fjällrödingfilé med en röra på tomat, oliver, sardeller & kapris.
Serveras med smörad potatispuré & Frästa grönsaker.
IL BURGO 145 :Hemgjord burgare med knaperstekt pancetta, krispig sallad,
mozzarella och parmesandressing, syrad rödlök samt bakad
tomat. Serveras i briochebröd tillsammans med örtvända
pommes och vitlöksdip.
IL BURGO VEG 145 :En hemgjord vegetarisk burgare gjord på sojaprotein, med
krispig sallad, syrad rödlök, bakad tomat samt mozzarella och
parmesandressing. Serveras i briochebröd tillsammans med
örtvända pommes och vitlöksdip.
SALVIA E POLLO 129 :Kycklingfilé stekt i salvia serverad med krispiga pommes,
citronsås samt säsongens primörer.

IL Classico
ANTI PASTI
Peperonata
SECONDI
Filetto di manzo
DOLCE
Crostata di cioccolata

389 :-

Dolce
THOMAS LAKRITSPANNACOTTA 79 :Magisk pannacotta med kraftig lakritssmak, serverad
med hallonsorbet samt färska bär.
GELATO 59 :En kula hemgjord italiensk vaniljglass serverad med
färska bär.
CROSTATA DI CIOCCOLATO 89 :Himmelsk paj med choklad & ricotta. Toppad med
riven vit choklad & färska bär.
NUTELLAPIZZA 89 :Barnsligt gott! Liten pizza med Nutella,
minimarshmallows samt hackade hasselnötter & bär.
FORMAGGIO 99 :Ostbricka med tre sorters ost, hembakat fröknäcke &
fikonmarmelad.
CARAMELLA 49 :Hemgjord tryffel! fråga personalen om kvällens smak.

Bambino
49 kr

Pasta Carbonara

Pizza med ost & skinka

Pasta Bolognese

Pannkaka med sylt & grädde

Lilla Pizzaordlistan
San Marzano tomat - En avlång tomatsort som bara
växer runt Neapel. Den näringsrika vulkanjorden i
området gör tomaten extra smakrik.

Ventricina – Stark salami från norra Italien. Gjord på
fläskkött och kryddad med paprika, chili och
fänkålsfrö.

Fior di latte är mozzarellaost gjord på komjölk istället
för buffelmjölk. Denna variant passar bättre på pizza
då den har lägre vattenhalt än buffelmozzarella.

Peperoncino – Chilipeppar. Hos oss använder vi
torkade chiliflingor.

Grana Padano är en italiensk hårdost liknande
Parmesan
Prosciutto cotto - Kokt skinka.

Bresaola – Lufttorkat nötinnanlår. Vi har dock gjort
en Dala-variant med 3 mån lufttorkat älginnanlår.
Proscuttio di Parma - Parmaskinka från Parma.

Pizza
Rosso - med tomatsås
Margherita 99 kr :San Marzano tomat, Fior di latte,
Grana Padano, olivolja & basilika.

Marinara 89 :San Marzano tomat, färsk vitlök,
olivolja & oregano.

Capricciosa 109 :San Marzano tomat, Fior di latte,
Prosciutto cotto, kronärtskocka,
oliver, champinjoner, olivolja &
basilika.

Diavolo 119 :San Marzano tomat, Fior di latte,
Grana Padano, Ventricina (stark
salami), persilja, chili flakes, olivolja,
basilika & körsbärstomater.

Prosciutto di Parma 119 :San Marzano tomat, Fior di latte,
Grana Padano, Parmaskinka,
basilika, ruccola & pinjenötter.

Bianco - utan tomatsås
Gamberetto Bianco 119 :Fior di latte, chilimarinerade
räkor, Grana Padano, marinerade
gula tomater, citronolja, picklad
rödlök, persilja och citronzest.

Tartufo Bianco 189 :Tryffelsalami, gula kantareller,
Fior di latte, vitlök,
tryffelpeccorino, olivolja & hackad
persilja samt riven tryffel.

Vegetariano Bianco 109 :Fior di latte, marinerad svamp,
kronärtskocka, paprika, zucchini,
Grana Padano, vitlöksolja &
basilika.

IL Gusto 169 :- / IL Gusto Veg 119 :Fior di latte, pesto, Grana Padano,
ruccola, balsamico. (Älgbresaloa på
IL Gusto)

Att köpa till 25 :Vitlöksmajonnäs

Chilimajonnäs

Grillad ananas

Dragonmajonnäs

Mozzarella & parmesan dipp

Örtvända pommes

