
 
 

Smårätter               .  
 

Oliver, tomater & vaccaost 60:- 
- Skål med olivmix, semisoltorkade tomater, basilika och färskost. 

 

Bresaolachips med chèvrekräm 75:- 
- Ugnsbakade bresaolachips fyllda med chèvrekräm,  
rosmarinrostade pinjenötter och flingsalt. 

 

Chips, picklad lök & löjrom 85:- 
- Salta chips, picklad rödlök från Tropea och löjrom. 
 

Burrata, tomater & basilika 85:- 

- En hel burrata med färska Datterinotomater och basilikablad. 

 

Chèvre Chaud   95:- 

- Lagrad spansk getost gratinerad på surdegsbröd med honung,  

rosmarinrostade pinjenötter, parmachips och fermenterad vitlök. 

 

Grön sparris med lufttorkad skinka 105:- 
- Grön sparris lindad med 30-månaders Prosciutto di Parma.  

Serveras på en bruschetta med färska tomater, oliver & rödlök. 

 

Bresaola & Vaccaost                  105:- 
- Skivor av magert lufttorkat nötkött på en bädd av ruccola,  

mangold och spenat. Serveras med rödlök, färskost, hyvlad  

parmesan, kaprisäpplen och pinjenötter.  
 

 

Sallader & Soppor              . 
 

Capresesallad                    105:- 
- Äkta buffelmozzarella, solmogna tomater, sallad,  

olivolja och basilikapesto.  
 

Gazpacho   110:- 
- Kall tomatbaserad soppa med laktosfri smetana och  

rostade rosmarinkrutonger. 
 

Sallad Napoli med Parma 130:- 

- Grönsallad med oliver, färska och semisoltorkade tomater, 

kronärtskocka, kaprisäpplen, rödlök samt Prosciutto di Parma. 
 

Tonfisksallad  140:- 

- Grönsallad med marinerade oliver, färska och semisoltorkade  

tomater, kronärtskocka, vaccaost, rödlök, ägg och tonfiskfiléer.  
 

 

Från Delikatessdisken              . 
 

Carpaccio Tonnata  140:- 
- Tunna skivor lättorkat nötkött (från ko-rasen Chianina) på  

ruccolabädd. Serveras med en klassisk italiensk tonfisksås och kapris. 
 

Chark- & Osttallrik (liten/stor)           90:-/140:- 
- Blandade charkuterier, ostar och passande tillbehör från  

vår delikatessdisk.  
 

Ostbricka   150:- 
- Italienska, spanska och franska ostar. Serveras med  

semisoltorkade tomater, oliver samt utvalda marmelader.  

 

Olja&Oliv’s Delibricka  180:- 
- Ett urval av våra finaste charkuterier, ostar och goda tillbehör.  

Serveras med semisoltorkade tomater, oliver samt fikonmarmelad.  
 

 

 

Pasta & andra varma rätter              . 
 

Lasagne Bolognese  120:- 
- Klassisk ugnsgratinerad lasagne med nötfärssås, krämig  

bechamel och mozzarella. 

 

Cannelloni Västerbotten & Kantarell 140:- 
- Pastarullar med svensk västerbottensost och kantareller.  

Gratinerade i tomatsås och bechamel, toppad med riven  

mozzarella. 
 

Ravioli Pancetta & Karl-Johan 140:- 
- Pastakuddar med en krämig fyllning av ricottaost, pancetta  

och Karl-Johansvamp. Serveras i sås på grillad paprika. 
 

Delizie Lax & Spenat  150:- 
- Pastastubbar med kallrökt lax, emmentaler och spenat  

som serveras i en pestosås och toppas med regnbågsrom. 
 

Auberginegratäng  160:- 
- ”Melanzane alla Parmigiana”, klassiker med purpurfärgad  

aubergine från Sicilien, tomatsås, mozzarella & parmesanost. 

 

 

Efterrätter / Något sött                   . 
 

Gelato & apelsinolivolja  50:- 

- Italiensk gelato (vanilj) och olivolja smaksatt med apelsin. 

 

Sorbetto & balsamico  60:- 

- Italiensk sorbet på 70% choklad och lagrad balsamico. 

 

Affogato   60:- 

- Italiensk gelato (vanilj) med het espresso och riven choklad. 
 

Tiramisu   80:- 

- Klassiker! Savoiardikex, mascarponekräm, kakao och vår 

hemliga likörblandning. 
 

Gelato & Limoncello  80:- 

- Italiensk gelato (vanilj) och 2cl Limoncello. 

 

Lagrad parmesan m balsamico 80:- 
- Parmesanost som lagrats i 24 månader tillsammans 

med 8-årig balsamico från producenten Acetaia Malpighi 

 

 

Gott till kaffet                   . 

 

Chokladpralin 15:-/st 

- Chokladpralin från den italienska  
prisbelönade chokladtillverkaren Slitti. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Allergier? Vänligen meddela  

personalen vid beställning. 
 


