
LlAmice | Matmeny 255x420mm | Multidesign original white 240gr 



Är du allergisk? Fråga oss om vilka allergener det är i maten!

ANTIPASTI
Mindre rätter som du äter till förrätt eller som tilltugg till ett gott glas vin, öl eller annan dryck på menyn!

RISOTTO
Vår risotto tillagas på klassiskt vis med italienskt ris, vitt vin, smör och 18 mån lagrad Parmigiano Reggiano.

INSALATE
Lite lättare alternativ för dig som vill ha en riktigt fräsch maträtt.

PASTA
Vår pasta serveras perfekt ”al dente” och toppas alltid med hyvlad Parmigiano Reggiano.

SECONDI
Våra huvudrätter serveras med rostade cocktailtomater på kvist och säsongens fräscha primörer.

Köksmästarens rekommendation! 
Beställ f ler och ät som “sharing” med dina vänner!

Ät som i Italien, dela på det som står på bordet! Perfekt att 
lägga till en Risotto till din antipastibeställning. 

Scampi Fritti
Chilifrästa räkor, örter, tomat, 
citroncréme, rädisa, gröna blad.

Pappardelle di Pesto
Lång pastasort. Kökets Pesto alla 
Genovese, soltorkad tomat, vitt vin, 
grädde, rostad pinjenöt.

Salmone alle Erbe
Örtbakad lax, kökets Pesto alla Genovese, 
rostad pinjenöt, ugnsbakad potatis.

Risotto Milanese
Laxbitar, skaldjursfond, saffran, paprika, 
zucchini, hyvlad Parmigiano Reggiano.

Carpaccio Classico
Oxfilé i tunna skivor, hyvlad Parmigiano 
Reggiano, pinjenöt, citron, olivolja, 
ruccola.

Pappardelle Carbonara
Lång pastasort. Stekt Pancetta, krämig sås 
på Parmigiano Reggiano, grädde, äggula, 
Pecorinoost, olivolja, svartpeppar, krisp på 
Parmigiano Reggiano.

Entrecôte alla Griglia
300g hängmörad entrecôte, tryffelsmör, 
riven Pecorinoost, 

Risotto ai Funghi
Smörstekt svamp, örter, purjolök, mild 
tryffelolja (oliv), hyvlad Parmigiano 
Reggiano.

Insalata Caesar
Romansallad, caesardressing med 
sardell och vitlök, stekt bacon, 
krutonger, hyvlad Parmigiano Reggiano.
Välj kycklingspett eller 
handskalade räkor!

Helt vegetarisk Caesarsallad? Be om att 
vi bort bacon och ändra dressingen!

Insalata Caprese
Buffelmozzarella, marinerad tomat, 
olivolja, lök, basilika. Rostat bröd.

Linguine Frutti di Mare
Lång pastasort. Napolitansk tomatsås, 
skaldjursfond, färsk blåmussla, scampi, 
vongolemussla, grillad färsk havskräfta, 
vitt vin, örter.

Carne Mista Antipasti
Italienska charkuterier, ostar och 
passande tillbehör. Italienskt lantbröd. 
Beställ gärna som sharing till hela bordet!

Rigatoni Piemontesi al Tartufo
Kort pastasort. Stekt oxfilé, svamp, 
purjolök, krämig tryffelsås av oxfond och 
grädde.

Filetto di Manzo
Oxfilé tournedos, tryffelrödvinssås, 
kryddkrasse, 

Pane Aglio
Nygräddat lantbröd, vitlökssmör, mild 
tryffeldipp.
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Kallskuren färsk tonfisk, grillad sparris,
emulsion av örter, rostad Parmigiano
Reggiano.
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Risotto al Mare
Stekt scampi, blåmussla, vongolemussla,
skaldjursbuljong, grön sparris, tomat,
hyvlad Parmigiano Reggiano.

Insalata Prosciutto di Parma

Insalata Formaggio di Capra

Romansallad, buffelmozzarella, lufttorkad
parmaskinka, oliv, tomat, rödlök, kökets
Pesto alla Genovese, krutonger, hyvlad
Parmigiano Reggiano.

Gratinerad getost, pistagenöt, aprikos,
kronärtskocka, romansallad, ruccola,
tomat, krutonger, senapsvinegrette.

Linguine Primavera

 

Tonno Tiepido

Tortellini di Gamberetti
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Filetto di Agnello

Lång pastasort, handskalade räkor, smörslungade
grönsaker, vitt vin, soltorkade tomater.
Krögarens favorit!!

Ljummen färsk tonfisk, citroncrème,
ärtskott, ugnsbakad potatis.

Färsk pasta fylld med ricottaost. Stekt
scampi, spenat, vitt vin, tomat, olivolja.

Marinerad filé av lamm, krämig spetskål,
Pecorinoost och Parmigiano Reggiano,
rödvinsreduktion.

pommes frites.

pommes frites.



Är du allergisk? Fråga oss om vilka allergener det är i maten!

PIZZA NAPOLETANA
Bakas med färsk mozzarella och parmigiano reggiano på långjäst napolitansk surdeg och med råvaror av hög 
kvalitet i vår 400°C varma italienska stenugn. Precis som i Napoli.

AI BAMBINI
För alla barn som är upp till 13 år.

DOLCI
Våra goda hemgjorda italienska desserter. Fantastiska med en italiensk kaffe från LAVAZZA.

Pizza Margherita Ll´Amice
San Marzanotomat, buffelmozzarella, färsk 
basilika, olivolja.

Pizza Prosciutto Cotto
Vår egen variant av pizza Vesuvio med ost 
och skinka.

Pizza Salsiccia
Crème Fraîche, mozzarella, färsk Salsiccia, 
rostad potatis, rosmarin, krasse, hyvlad 
Parmigiano Reggiano.

Pizza al Tartufo Friarielli
Crème Fraîche, buffelmozzarella, Salame al 
Tartufo, friarielli (italiensk bladgrönsak).

Pasta Carbonara
Krämig god och klassisk pastarätt med 
gräddsås ochnystekt bacon. Alla “bambinis” 
favorit!

Pizza di Nutella
Nygräddad pizzabotten, hasselnötscrème, 
färska bär, minimaränger.
Delas bäst med någon vid bordet!

Pizza ai Funghi
Crème Fraîche, mozzarella, skogschampinjon, 
rostad potatis, rosmarin, hyvlad Parmigiano 
Reggiano.

Pancake Speciale
3 st varma och goda pannkakor med grädde 
och sylt.

Fondente al Cioccolato
Handgjord chokladtryffel, kanderade nötter, 
bärkompott.

Pizza con Mela e Miele
Crème Fraîche, mozzarella, Chèvreost, skivat 
äpple, rostad valnöt, honung, rosmarin, ruccola.

Pizza Mafioso
San Marzanotomat, Salame Ventricina, 
cocktailtomat, rödlök, chiliolja.

Spaghetti Bolognese
Nykokt spaghetti med vår hemgjorda 
köttfärssås och parmesanost på toppen.

Gelato e Sorbetto
Kökets val av italiensk glass och 
sorbet. Serveras med bär, maränger och 
chokladcrunch. Fråga efter kvällens smaker!

Pizza Filetto di Manzo
San Marzanotomat, grillad oxfilé, Scamorza 
(rökt mozzarella), rostad röd paprika, 
rödlök.

Pizza Prosciutto di Parma
San Marzanotomat, Prosciutto di Parma, 
hyvlad Parmigiano Reggiano, ruccola, 
balsamicocrème.

Pizza ai Gamberetti
San Marzanotomat, buffelmozzarella, 
marinerad scampi, cocktailtomat, grillad 
kronärtskocka, kökets Pesto alla Genovese.

PIZZA POMODORO SAN MARZANO 
(napolitansk tomatsås)

PIZZA BIANCO 
(italiensk olivolja och Crème Fraîche istället 
för tomatsås)

Takeaway? Jajjemen, inga konstigheter...

Fråga om vi har f ler!

Panna Cotta di Vaniglia
Klassisk italiensk vaniljpudding, rårörda bär, 
rostad vit choklad, sorbet.
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  Tiramisù Ll´Amice
  Savoiardikex, espresso Lavazza, Amaretto

(mandellikör), mascarponecrème.

TILLBEHÖR
Mixsallad | Pesto | Chiliolja | Vitlökscrème | Tryffelcrème

Pizza Tonno di Mare

 

San Marzano-tomat, mozzarella, tonno
all’Olio di Oliva (italiensk tonfisk), rödlök,
ruccola.

 

 

Vill du ha en glutenfri pizza? Då ber du en

medarbetare om det så får du en egen botten!
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