Antipasti
Förrätter

IL GUSTOS PLOCKBRICKA 225 :En härlig blandning av italienska
delikatesser. Lagom för två.
TOAST SKAGEN 129 :Den svenska klassikern. Toppad med
löjrom.
RÖKTA RÄKOR
Serverade med saffransaioli och rostat
bröd.
150G 109kr, 300G 199kr, 1000G 549kr

LÖJROMSPIZZA 165:Liten pizza med löjrom från
bottenviken, västerbottenost,
creme fraiche, hackad rödlök, dill
och citron.
BRUSCHETTA CAPRESE 89 :Rostat bröd toppat med tomater,
mozzarella, olivolja & basilika.
KLASSISK CARPACCIO 139 :Tunt skivat nötkött toppat med
rostade pinjefrön, hyvlad
parmesan, ruccola, balsamico och
citron.

Primi
Pasta & Sallad

PASTA MANZO E PESTO 195 :Oxfilépasta vänd i krämig sås av pesto,
grönsaker och parmesan. Kan även fås som
veg 135 :CARBONARA IL GUSTO 159 :Linguine med knaperstekt pancetta,
pecorino & en liten skvätt grädde. Toppas
med äggula. (Med svart tryffel 209 :- )
INSALATA DI GAMBERETTI 165 :Handskalade räkor på en bädd av krispig
sallad med tomat, röd lök, sparris & ägg.
Serveras med rhode island och rostat bröd.
RISOTTO ASPARAGI 149 :Fräsch risotto med grön och vit sparris
& vitt vin som toppad med parmesan.
PANINO CON GAMBERETTI 155 :Ciabatta med handskalade räkor, krispiga
grönsaker, ägg, majonnäs, dill & citron.

Secondi

Kött & Fisk

FILETTO DI MANZO 299 :180 g oxfilé med örtvänd smashed potato, barberasky samt
timjancreme. Serveras på en bädd av säsongens primörer.
MERLUZZO ALLA SALVIA 289 :Torskrygg serverad med brynt salviasmör, pepparrot samt
färskpotatis och blancherade grönsaker.
IL BURGO 199 :200g burgare med knaperstekt pancetta, krispig sallad,
buffeltomat samt syrad rödlök och basilikacreme. Serveras i
briochebröd tillsammans med pommes och vitlöksdip.
IL BURGO VEG 189 :En hemgjord vegetarisk burgare gjord på sojaprotein, med
krispig sallad, syrad rödlök, buffeltomat och basilikacreme.
Serveras i briochebröd tillsammans med pommes och vitlöksdip.
POLLO AL BASILICO 199 :Svensk kycklingfilé på en bädd av tomat & rödlöksallad,
romanblad, serverad med med krispiga pommes och
basilikacreme.

Barnmeny
49
kr
Bambino

Sideorders 25kr
Contorni

Grönsallad

Pasta Carbonara

Tomat & Rödlöksallad
Pizzasallad

Korv & Pommes

Oliv & Soltorkad tomatmix

Pizza med ost & skinka

Grillad ananas

Pannkaka med sylt & grädde

Dragonmajo

Pommes
Chilimajo

Vaniljglass med jordgubbar

Vitlöksmajo
Basilikacreme
Timjancreme

Följ oss gärna på sociala medier

@strandilgusto

Pizza

ROSSO
MED TOMATSÅS
MARGHERITA 119 KR :San Marzano tomat, Fior di latte,
Grana Padano, olivolja & basilika.

MARINARA 99 :San Marzano tomat, färsk vitlök,
olivolja & oregano.

CAPRICCIOSA 145 :San Marzano tomat, Fior di latte,
Prosciutto cotto, kronärtskocka,
oliver, champinjoner, olivolja &
basilika.

DIAVOLO 145:San Marzano tomat, Fior di latte,
Grana Padano, Ventricina (stark
salami), persilja, peperoncino,
chiliolja & körsbärstomater.

PROSCIUTTO DI PARMA 145 :San Marzano tomat, Fior di latte,
Grana Padano, Parmaskinka,
basilika, ruccola & pinjenötter.

BIANCO
UTAN TOMATSÅS
GAMBERETTO BIANCO 159 :Fior di latte, chilimarinerade
räkor, Grana Padano, marinerade
gula tomater, citronolja, picklad
rödlök, persilja och citronzest.

ESPERTO BIANCO 129 :Fior di latte, champinjoner,
pinjefrön, vitlöksolja,
körsbärstomater & flingsalt.

TARTUFO BIANCO 189 :Tryffelsalami, gula kantareller,
Fior di latte, vitlök,
tryffelpeccorino, olivolja & hackad
persilja samt hackad tryffel.

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.
Prosciutto di Parma - Lufttorkad skinka från Parma.

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

Dolce
Dessert
PANNACOTTA 89 :Magisk pannacotta med hallon och vit choklad,
serverad med lakritsrom och färska bär.
GELATO 95 :En kula italiensk vaniljglass från rättviksglass
serverad med basilikamarinerade jordgubbar.
CHEESECAKE TIRAMISU 95:Underbar cheescake med smak av kaffe och mandel.
Toppad med mandelkex och kakao.
NUTELLAPIZZA 95 :Barnsligt gott! Liten pizza med Nutella,
minimarshmallows samt hackade hasselnötter & bär.
SORBETTO SAMBUCO 65 :Flädersorbet från Rättvik serverad med
rabarbercrudité. Höj upplevelsen med prosecco 129 :CARAMELLA 49 :Hemgjord chokladtryffel

strandilgusto.se

