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Välkommen, Bienvenu, Bem-vindo

Öppettider    

Tisdag – Fredag   17.00 - 
Lördag – Söndag     13.00 - 

Sydeuropas själ. Den vill vi att Du ska känna hos oss.
Värmen, den vänliga atmosfären, sättet att umgås, den goda maten, 
servicen och drycken.

Efter att, hela vårt yrkesverksamma liv, ha samlat inspiration och erfa-
renhet i, tillsammans, sex länder i tre världsdelar korsades våra vägar 
och vi började driva restaurang tillsammans i Kalmar. Åtta år senare, i 
Maj 2005, flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler i det gamla packhu-
set mellan "Kom Snart Igen" och "Skeppsbron".

Nytt namn blev då: "Stekhuset - Kom snart igen" Våra nya lokaler var 
från början "packhus", lagerlokaler för import från världens alla hörn 
med tillhörande dofter av kaffe, kryddor, hampa m.m., men från mitten 
av 50-talet och så länge färjorna gick, använda som väntrum för passa-
gerarna till och från Öland. Här fanns också Skeppsbrokiosken.

Stekhuset, köket, miljön och matlagningskonceptet inriktar sig mot det 
sydeuropeiska köket med fisk, skaldjur och kötträtter med smak från 
olika delar av Europa som Italien, Frankrike, Portugal och Spanien. Ett 
brett sortiment av vin i vår vinkällare ger inspiration från alla världens 
hörn i samband med våra olika maträtter. Hos oss får, inte bara som 
förr i tiden luktsinnet utan vart och ett av Dina sinnen sitt lystmäte.

Upplevelserna tar inte slut för att tallriken är tom. Vi hoppas att även 
Du ska trivas hos oss, sitta kvar länge och koppla av i en miljö som 
präglas av omtanke, värme och generositet. Unna Dig verkligen att dröja 
kvar en stund och ta vara på ögonblicken i tillvaron. Vardag eller Helg. 
Alltid Lika Välkommen!

Bein venu a table
Bem-vindos a nossa mesa
Välkommen till bords!
Önskar Carmelo, Francisco 
och personal.

Stänger när du och
ditt sällskap är färdiga!



  Longdrinks  4 cl

Screaming orgasm  78:-
Kahlua, Amaretto, Baileys och mjölk

Piggelin  60:-
Vodka, Midori, fruktsoda och is

Galliano Orange  60:-
Galliano, apelsinjuice och is

Boulard Tonic  60:-
Calvados, tonic water, citron och is

Tropicana  78:-
Vodka, Bananlikör, Martini bianco, apelsinjuice

San Francisco  78:-
Vodka, Bananlikör, Calvados, Grenadin och is 

Lennart  78:-
Päroncognac, fruktsoda, is och limejuice

Screwdriver  69:-
Vodka, apelsinjuice och is

  Cocktail Drinkar

Margarita  69:-
Cointreau, Tequila, citronsaft och is

Cosmopolitan  69:-
Cointreau, Vodka, Cranberry juice och citron

Martini Metz  45:-
Martini bianco, fruktsoda och is

Orange Delight 45:-
Martini bianco, apelsinjuice, is och citron 

  Shortdrinks

Whisky Sour  65:-
Whiskey, citronjuice och is

White Lady 65:-
Cointreau, Gin, pressad citron och is

Barbarella 78:-
Cointreau, Sambuca och is

Black Russian 78:-
Vodka, Kaluha och is

  Klassika Aperitifer  4 cl

Campari Bitter 44:-
Kryddig, söt smak med tydlig karaktär av malört och blodapelsin. 

Martini Bianco  44:-
Blek, ljusgul färg Söt, kryddig smak med viss bitterhet, inslag av 
päron, lime, malört och vanilj.

Martini Rosso  44:-
Ljus, brunröd färg. Söt, kryddig smak med viss bitterhet, 
inslag av päron, lime, malört och vanilj.

Dry Martini  58:-
Torr, kryddig, aningen parfymerad smak med viss sötma, 
inslag av malört och citrusskal, Skakad med några cl Beefeater gin

Vodka Martini  58:-
Torr, kryddig, aningen parfymerad smak med viss sötma, 
inslag av malört och citrusskal, Skakad med några cl Absolute vodka

Midori Cooler  48:-
Söt smak med tydlig karaktär av melon, inslag av banan 
och vanilj, toppad med vitvin och fruktsoda

Dobonnet  34:-
Sött, relativt smakrikt vin med inslag av fikon och vindruvor.

Bristol Cream Sherry  34:-
Mycket söt och torr smak med inslag av torkade aprikoser,
russin, apelsinskal, nötter och mjölkchoklad.

Fernet Branca  49:-
Kraftfull smak med viss sötma och tydlig malörtsbitterhet, inslag av 
pepparmynta, tjärpastill, eneträ och salmiak.

Pernod  49:-
Ren, avrundad smak av salmiak, stjärnanis och en aning citrus. 

San Geoseppe 29:-
Servitörs eller servitris egen alkoholfria komponering. 



  Whiskey  4cl

Chivas Regal 12 år Storbritannien 76:-
Aningen rökig whisky med inslag av ekfat, gräs, 
citrusskal, knäck och vanilj.

Jameson Irland 76:-
Fruktig smak med inslag av ekfat, apelsinskal,
päron, choklad och vanilj

Tullamore Dew Irland 76:-
Fruktig smak med inslag av ekfat, viol, päron, 
pomerans och vanilj. 

Famous Grouse Storbritannien 74:-
Maltig smak med inslag av ekfat, örter, honung
och vanilj. Ton av rök.  

J & B Whisky 74:-
Maltig whisky med inslag av fat, citrusskal,
halm och örter.

Jim Beam Bourbon 72:-
Smakrik whiskey med tydlig karaktär av kolade 
ekfat, inslag av örter, mörk choklad, torkad frukt och nötter

  Speciella Whiskey  4cl

Macallan 12 Year single malt 88:-
Balanserad, maltig smak med tydlig ekfatskaraktär, med inslag av 
apelsinskal, valnötter, mörk choklad, örter och honung.  

Glenmorangie 10 year single malt 82:-
Nyanserad, maltig smak med ekfatskaraktär, inslag av apelsin, 
honung, gräs, vanilj och nougat.  

Bowmore 12 year single malt 88:-
Balanserad, tydligt rökig smak med ekfatskaraktär, inslag av ljunghonung, 
torkade aprikoser, jod, anis och tjärpastill. 

Laphroaig 10 år  82:-
Nyanserad, påtagligt rökig, aningen blommig smak med ekfatskaraktär, 
inslag av ljunghonung, tjärpastiller, jod, ostronskal och nougat. 

  Sprit  4cl

Gin Tonic 86:-
Rom Kola 86:-
Vodka Kola 86:-
Vodka Red Bull 86:-
Bacardi Rom 74:-
Captain Morgan dark rum 74:-
Vodka shot 74:-
Aalborgs Jubileum 76:-
OP Andersson 76:-
Gammal Dansk 76:-
Skåne  76:-
Jägermister 76:-
Tequila 76:-

  Cognac  4cl

Grönstedts Monopol VSOP  86:-
Druvig smak med ekfatskaraktär, inslag av aprikos, 
apelsin och nougat. 

Remmy Martain VSOP 96:- 
Nyanserad smak med ekfatskaraktär, inslag av torkade dadlar, 
valnötter, mörk choklad, vanilj, apelsin och örter. 

Xantè (Päron Cognac) 74:-
Söt smak med tydlig karaktär av päron. Ton av cognac. 

Calvados (Boulard) 76:-
Nyanserad smak med ekfatskaraktär, inslag av mogna äpplen, 
vanilj, hasselnötter och marsipan. 



  Drycker       33cl  50cl

Loka Citron/Naturell     
San Pellegrino       38:-
Lätt kolsyrat italienskt mineralvatten   

Isvatten med citronskiva      
Isvatten kanna med citronskiva    
 
  Alkoholfri    Glas   ½ flaska 1/1 flaska

Vin:  Ebony Vale Cabernet  35:-     140:-
Sauvignon rött eller E.V. 
Chardonnay vit       
Öl: Carlsberg  Non Alkoholic 33 cl       
Ett riktigt öl med fyllig och maltig smak

  Läsk på Flaska      33cl  40cl

Coca-Cola/Cola light/Fanta eller Sprite       
Schweppes Tonic-Water eller Ginger-Ale   
Schweppes Club-Soda / Russian         
Red Bull (200ml) (åldersgräns 18 år)       
Juice - apelsin      28:-
Mjölk standard       28:-
Lemonello        28:-
Loka mineralvatten med en skvätt Roses lime   
Äpple Cider alkoholfri      28:-

  Fatöl (Spendrups)        33cl  40cl 
 
Spendrups (Export)         45:-  55: -
Spendrups Lättöl      30:-  35:-
Spendrups Folköl      42:-  46:-
Öl Hink Arctic Mix      250:-
2 st Newcastle-2 st Heineken-2 st Staropramen  

26:-

 
5:-
15:-

70:-

39:-

29:-
29:-
29:-
42:-

  Likör         4cl

Röd Port vin (Sandaman)      56:-
Vit Port (Offley)       48:-
Tawny Port (Croft 20 år)     66:-
Sambuca        74:-
Strega        74:-
Cointreau        74:-
Kahlua        74:-
Frangelic        74:-
Baileys        74:-
Drambuie        76:-
Pomino Vinsanto        72:-
Limonchello         64:-
Galliano        86:-
Amaretto        66:-

  Exclusiva Grappa,Cognac och Calvados    1cl

Pierre Ferrand Cru du Cognac      32:-
Mjuk, rund, nötig smak med inslag av vanilj, ek och läder. 

Pierre Ferrand  Daron XO Calvados     21:-
Fyllig och rik smak med inslag av äpple, kanel och vanilj samt en lång, 
balanserad avslutning.

Grappa di Luce Envetchiata (Italien)    32:-
Medelstor, rund, lång, komplex, varm smak med toner av ekfat, vanilj, 
sötlakrits +örter.

Castelgiogonco Grappa      31:-
Lite eldig och ren smak av örter, kryddor, torkad frukt som fikon och 
korinter



26:-

5:-
15:-

70:-

39:-

29:-
29:-
29:-
42:-

  Flasköl  (import och svensk öl)   33cl  50cl

Staropramen (tjeckisk)  
Maltig smak med stor beskhet, inslag av smörkola, 
humle och citrus.

Heineken (Nederländerna)    
Fruktig smak med medelstor beskhet, ton av humle 
och citrus.

Hof (Carlsberg)     
Lätt, neutral smak med liten beskhet och viss 
brödighet.

Newcastle Brown Ale   
Mörkt, kopparfärgad (Storbritannien) 
Fruktig, knäckig smak med medelstor beska, ton av 
humle och smörkola.  

Norrlands Guld Spendrups (Sverige) 59:-
Ett öl som är krispigt och lätt, utan att glömma var det 
kommer ifrån.

Hobgoblin dark ale 69:-
Aromatiskt, fruktigt smakrik öl med rostad ton och 
inslag av kaffe.

Mariestads Spendrups (Sverige) 60:-
Smakrikt öl med medelstor beska och balanserad 
humlekaraktär, ton av bröd och citrus.
Briska Päroncider       
Halvsöt, lätt, frisk, ren, fruktig smak av päron

  Barnmeny (gäller upp till 12 år)

Dricka   33cl

Coca Cola,Cola Light,Fanta eller Sprite  29:-

 Liten  Stor

Äpplecider  25:-  28:-
Apelsinjuice   20:-  28:-
Mjölk  20:-  28:-
Mjölk Choklad  20:-  25:-
Serveras varm eller kall 

Varmrätt
Classic Hamburgare (husets egna) 85:-
Serveras med/utan bröd, sallad och pommes + hambuger dressing

Köttbullar på tallrik (husets egna)   75:-
Serveras med gräddig brunsås, sallad, lingon och pommes eller mos

Köttbullar på Planka (husets egna)  85:-
Serveras med brunsås och bearnaise sås på ekplanka med mos och 
grillad tomat

Chicken Nuggets  64:- 
Serveras med Bearnaise sås, sallad och pommes

Pommes frites Tallrik  35:- 
Serveras med lite sallad

Vill du ha ½ portion från a la Carte meny (endast visa rätter)fråga personalen.

Efterrätt  Liten

Vaniljglass med chokladsås  28:-
Vaniljglass med kolasås   28:-
Vaniljglass med jordgubbssås  28:-
Vaniljglass med hjortronsylt  32:-

Ovanstående meny gäller endast för barn upp till 12 år

59:-

49:-

41:-

54:-

54:-



  Varma förrätter

Chiocciole al Aglio (Sniglar) Ungsgratinerad i vitlöksås 98:-

Gambas al Aglio (Jätteräkor på husets vis) olivolja och vitlök 98:-

Antipasto di Mare (Skaldjurs Mix) musslor, bläckfiskringar, Scampi   125:-

Cozze Ripein al Aglio (Jättemusslor) 89:-
Vitlöksdoftande gratinerade musslor 

Cozze Capesante (Scallop på Bertilsson´s vis) Pilgrimsmusslor         

Zuppa di Oggi (Dagens soppa)  80:-

Panunto al Aglio con Aioli (Vitlöksbröd med Aioli)   45:-

Bruschetta Napolitana (Italiensk tomatröra med basilika) 68:-

  Kalla förrätter

Insalata con Formaggio (Husets sallad) 66:-
mixsallad med mozzarellaost 

Insalata di Gamberi (Räksallad)  95:-
Handskalade räkor med Rhode-Islandsås 

Prosciutto di Parma con Bombetta (Parmaskinka) 105:-
honungsmelon och sallad

Uova di Pesce (Löjromstoast) hackad lök och gräddfil  130:-

Crostini di Mare (Västkust toast Skagen) (räkor och krabbfish)  

Grissinis (Italienska brödpinnar) 20:-

  Fiskrätter

Soglia al Marie Walewska (Rödtunga Walewska ) 298:-
Pepparrotsmör, sparris, hummersås och pressad potatis

Merluzzo al forno (Ungstekt Torskrygg)  238:-
Savoykålstuvning med sidfläsk, saffransås och pressad potatis 

Soglia de Mare di Asia (Plattfisk på Planka) 215:-
Ostgratinerad benfri asiatisk sjötungafilé med hummersås och 
gratinerad potatispuré.

Gamberetto al Diavolo (Scampi) 235:-
vitlökssmörstekta jätteräkor på salladsbädd med aioli, lime coriander 
sweet chilisås och ris. Välj med stark eller icke stark sås (PiriPiri)

Salmone sul Talegri (Laxfilé på Planka) bearnaisegratinerad laxfilé      198:-

Frittata di Calamari (Bläckfiskringar) lätt mjölpanerad och friterad      195:-
Lätt mjölpanerad serverad på salladsbädd med aioli 

Pesci är italienska och betyder fisk. Fisk hos oss betyder nöjda gäster!
men om det är skaldjur Du är ute efter kan vi rekommendera Gamberetto dello 
Chef (Scampi) och Antipasto di Mare (Skaldjurs Mix) två riktiga favoriter! Kärt 
barn har många namn Havskräftor, Scampi eller Kejsarhummer, välj själva! 
Visste du att sjötunga är den finaste av plattfiskarna? Den kallas Soglia di Mare 
di Asia hos oss, ”Asiatisk Sjötunga”den är ungsgratinerad med ost och potatis-
puré och serverad med hummersås vilket inte gör den mindre aptitlig!

Avskräcker många gör också bläckfisken, den stackaren, som fått både namn 
och utseende emot sig! Du som aldrig smakat - gör det! 
Du blir inte besviken! 
Laxfisk mmmm --- 
obeskrivligt gott!

Smaklig måltid! 

125:-

125:-



  Vegetariska rätter

Legum Saltato sul Talgeri (Legymplanka) 179:-
med wokade grönsaker gratinerade med ost och potatispuré

Risotto al Legum (Grönsaksrisotto) med örtyoghurt och vitlöksbröd   169:-

Spiedini vegetariani (Vegetariskt Grillspett)  145:-
Serveras med blandsallad BBQ och Bearnaisesås samt friterad 
klyftpotatis 

  Extra Tillbehör/ Sideorders tillkommer på priset 

Pommes Strips   25:-
Klyftpotatis  25:-
Potatis toppar  20:-
Ris 25:-
Feta ost 25:-
Vitlöksmör 20:-
Gorgonzola ost  25:-
Smör 20:-
Vitlöksbröd skiva 17:-
Aioli 20:-
Vitlökssås 20:-
Viste du att du kan beställa med dig våra såser hem? 
Beställ gärna av din servitris. Smaklig måltid!

Bakpotatis med vitlöksmör/smör 25:-
Potatisgratäng 35:-
Sidsallad 25:-
Oliver 20:-
Wokade grönsaker 30:-
Rödvinsås 20:-
BBQ 20:-
Pepparsås 20:-
Hummersås 20:-
Bearnaisesås 20:-

  Övriga kötträtter 

Filetto di Maiale (Helgrillad Fläskfilé) 215:-
Serveras med aioli, rödvinssås och friterad potatis.

Filetto di Vitello (Kalvfilé Oskar)  345:-
Serveras med sparris, hummerkött, tryffel, bearnaisesås och 
friterad potatis.

Filetto di Maiale sul Talgeri (Fläskfiléplanka) 215:-
Serveras på ekplanka med gratinerad potatispuré, rödvinssås och 
bearnaisesås.

Arrostire di Carne Misto il Lux (Mix Grill de Lux)  265:-
Oxfilé, lammkotlett, lammfilé och fläskfilé serverad med aioli, 
rödvinssåsoch friterad potatis.

Vår potatispuré är baserad på 70 % äkta potatis och 30 % pulvermos, salt, pep-
par och smör. Vissa rätter går att göra en halv portion av om du inte klarar en 
hel portion. Fråga din servitris.
Stekmenyn serveras med kokt broccoli och ungstekt vitlökspaprika.
Våra kötträtter steks medium, förutom fläskfilén, den är alltid vällstekt ,säg till 
om annan stekning önskas. Välj mellan Medium-Rare, Blodig, Medium-Väl eller 
Välstekt.       Mvh. Kocken
Alla kötträtter grillas ”a la minut”, och tar minst 30 minuter att förbereda.
Kan dröja lite längre beroende på hur mycket det finns att göra. Var vänlig och 
säg till om ni har tid att passa.           Mvh. personalen              



  Nötkötträtter  (Smålands nötkött från KLS)

Filetto di Manzo (Husets oxfilé) 265:-
Serveras med Aioli, BBQ (icke stark), rödvinssås och friterad potatis.

Filetto al Gorgonzola (Oxfilé Gorgonzola)  275:-
Serveras med gorgonzolaost, rödvinssås och friterad potatis.

Filetto con foie gras (Tournedo Rossini)  295:- 
Oxfilé med ankleverpastej, rödvinssås och friterad potatis.

Filetto di Manzo al Foresta (Skogshuggarplankstek)   235:-
Oxfilé på ekbräda med rödvinssås, BBQ (icke stark), Bearnaisesås, 
vitlökssmör och gratinerad potatispuré.

Filetto al Pepe sul Tagleri (Pepparstek på Ekplanka)    270:-
Pepparbiff på ekplanka med husets pepparsås och gratinerad 
potatispuré.

Filetto di Manzo al Pepe (Husets Pepparstek) 265:-
Pepparstek serverad på tallrik med husets pepparsås och friterad 
potatis.

Filetto al Francesi (Filè Mingnon) 245:-
Oxfilémedaljonger med bearnaisesås, rödvinssås, BBQ-sås och 
friterad potatis.

Bistecca Argentina (Ryggbiff Argentina)  230:-
Svensk ryggbiff serverad med aioli, BBQ, rödvinssås och friterad
potatis. 

  Efterrätter

Gelato al Cioccolato (Glass med Chokladsås)  55:-
Gammaldags vaniljglass med chokladsås, grädde och mandelflarn.

Gelato con liquore (Glass med Baileys) 85:-
Gammaldags vaniljglass med Baileys likör.

Gelato con mora delle paludi (Glass med Hjortronsylt) 80:-
Gammaldags vaniljglass med varm hjortronsylt.

Gelato al caffè (Dansk Iskaffe) 45:-
glass toppad med varmt kaffe och riven vit choklad

Budino di Panacotta (Husets Panacotta) 60:-
Kokt gräddkräm med smak efter säsongen 

Gelato Lattosio (Laktosfri Glass) 65:-
Tofu choklad eller Jordgubb laktosfri glass med valfri sås.

Dolci di Oggi (Dagens efterrätt) 85:-
Fråga din servitris eller servitör vad som serveras idag.

Camembert con Mora delle Paludi (Friterad Camembert)  85:-
Friterad Camembert och persilja med varm hjortronsylt och vaniljglass.

OBS!
Il notri doci decorati con varie noci e madorle.
Vår desserter dekoreras med grädde och mandelflarn.



  Kaffe

Kaffe eller The  20:-
Kaffe Arabica som kännetecknas av sin mjuka aromatiska smak

Espresso enkel (liten kopp.) 30:-
kraftfull, mustig och lätt rökig med intensiv syrlig eftersmak 

Espresso dubbel (Stor kopp.) 38:-
kraftfull, mustig och lätt rökig med intensiv syrlig eftersmak 

Cappuccino  40:-
1/3 espresso med 1/3 ångpiskad mjölk toppad med mjölkskum.

Café Latte  39:-
Dubbel espresso med ångpiskad mjölk och lite skum.

  Kaffedrinkar   5cl

Irish Coffee  85:-
Jameson whiskey brunt farinsocker och kaffe toppad med vispgrädde 

Café Amore  83:-
Amarettolikör med kaffe toppad med vispgrädde 

Café Xantè   83:-
Päroncognac med kaffe toppad med vispgrädde

Café Luigi  83:-
Galliano likör med kaffe toppad med vispgrädde

Café Cuban   85:-
Rom, vaniljsocker, kaffe toppad med vispgrädde

Café Madame  85:-
Baileyslikör med kaffe toppad med vispgrädde 

Café Exotico  83:-
Kahlua, bananlikör med kaffe toppad med vispgrädde

Hot Shot  40:-
2 cl Gallianolikör med kaffe toppad med vispgrädde i shot glas.



  Vita viner Glas  ½flaska    1/1flaska

Husets Vin: alltid Italiensk hos oss  65:- 130:-    260:-
DRUVOR: fråga din servitris/servitör
PASSAR TILL: anpassad till vår a la cart meny 
SMAK: fråga din servitris/servitör

Zaphy Ekologiskt Chardonnay Argentina    70:- 140:-    280:-
DRUVOR: Chardonnay
PASSAR TILL: Grillad fisk, grillade eller 
gratinerade skaldjur, krämig pasta och till 
mildare vegetariska rätter 
SMAK: Ett friskt och fruktigt vin med toner 
av citrus och tropisk frukt som mango
Vinet är gjort på ekologiskt odlade druvor utan 
användning av konstgödsel, kemiska bekämpnings-
medel och andra icke tillåtna tillsatser

El Coto Rosado Spanien 65:- 130:-    260:-
DRUVOR: 50% Garnacha, 50% Tempranillo
PASSAR TILL Somriga sallader med fisk, 
kyckling eller skaldjur, till tappas eller som 
aperitif 
SMAK: Torr, frisk smak med inslag av hallon 
och röda vinbär 

Albizzia Chardonnay di Toscana Italien       265:-
DRUVOR: Chardonnay
PASSAR TILL: Aperitif, rätter av fisk och 
skaldjur samt ljust kött
SMAK: Frapperande lång slirlig eftersmak med 
läcker struktur samt diskret örtighet.

Kuentz-Bas Pinot Gris Alsace      395:-
DRUVOR: Tokay Pinot Gris
PASSAR TILL: Kraftigare fiskrätter, 
bouillabaisse, sjötunga, Abborre med murkelsås
SMAK: Medelfylligt, torr, avrundad, frisk smak 
med inslag av gul frukt.

Trabener Wurzgarten Tyskland           295:-
DRUVOR Riesling
PASSAR TILL Antipasto, fisk och skaldjur, 
pasta och kyckling 
SMAK: Medelstor rikt fruktig smak av vita och 
gula persikor med en diskret avslutning.

Tralcetto il Bianco Italien       275:-
DRUVOR Trebbiano d Abruzzo 80% , 
Chardonay 20%
PASSAR TILL Aperitif, antipasto, fisk och 
skaldjur, pasta och kyckling 
SMAK: Medelstor, nyansrik, frisk smak med 
krämig känsla och toner av citus.

Casal Garcia Vinho Verde Portugal       240:-
DRUVOR: Tradjadura, Loureiro, Pederna, Azal
PASSAR TILL: Skaldjur, grillad fisk och 
grönsaksrätter
SMAK: Ungt, grönt, friskt och fruktigt vin med 
en lätt pärlande ton

Philipponnat Royale Reserve, Champagne Frankrike          780:-
DRUVOR: 45% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 
15% Pinot Meunier
PASSAR TILL: som Aperitif eller till förrätter, 
skaldjur, fisk och Festliga tillfällen året runt.
SMAK: Elegant, fruktigt fräsch, syrligt torr 
och balanserad smak 

Asti Cinzano Mousserande vin, Italien.       220:-
PASSAR TILL allround mousserad vin till 
festliga tillfällen året runt,
SMAK: sött frisk aromatisk ton av äpple/fläder



  Röda viner Glas      ½flaska   1/1flaska

Husets Vin: alltid Italiensk hos oss  65:-  130:-   260:-
DRUVOR: fråga din servitris/servitör
PASSAR TILL: anpassad till vår a la cart meny 
SMAK: fråga din servitris/servitör

Zaphy Ekologiskt Argentina, San Juan  70:-  140:-   280: -
DRUVOR: Cabernet Sauvignon 80%, Syrah 20%
PASSAR TILL: Grillat nötkött med smakrika 
tillbehör 
SMAK: Ett medelfylligt, smakrikt vin med 
inslag av björnbär och mörka körsbär

Pater Sangiovese Frescobaldi –Toscana       285:-
DRUVOR: 100% Sangiovese
PASSAR TILL: Perfekt till rätter av mörkt 
kött, ljust kött 
SMAK:- Fyllig med  kryddig, saftig smak av 
körsbär, björnbär och tranbär och inslag av ekfat.

Tralcetto Italien, Abruzzo        295:-
DRUVOR: Montepulciano 
PASSAR TILL: Smakrik nötkött med 
kryddigt sås 
SMAK: Medelfyllig, generös, smak av mörka 
körsbär, svartpeppar och viol.

El Coto Crianza Spanien, Rioja       280:-
DRUVOR: Tempranillo  
PASSAR TILL: kötträtter, som, stekt fläskfilé 
eller kyckling, grillat lamm eller entrecote
SMAK: medelfyllig, mjuk och robust med inslag 
av röda bär, vanilj och en balanserad ekfatston.

McPherson Shiraz Australien      275:-
DRUVOR: Shiraz 
PASSAR TILL: Matiga sallader, kyckling, 
diverse lättare kötträtter, rätter av grillad 
fisk eller kött
SMAK: medelfyllig smak med inslag av hallon, 
röda vinbär, vanilj samt en härlig, pepprig 
kryddighet.

Museum Real Reserva Spanien, Cigales       460:-
DRUVOR: 100 % Tempranillo 
PASSAR TILL: rätter, som, oxfilé, gås eller 
anka. Och självklar lammfilé.
SMAK: Fyllig smak med trevligt avrundade 
tanniner och väl integrerade ekfatsssmak.

Lucente Toscana Italien    595:-
DRUVOR:Merlot 55% , Brunello 45%
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter, grytor 
och vilt. 
SMAK: Storslagen, rund, fyllig smak med 
mängder av frukt, kaffe och rostat mandel.

Amarone della Valpolicella Italien            695:-
DRUVOR: Corvina 70%, Rondinella 25%, 
Cabernet Sauvignon 5%
PASSAR TILL: Smakrika och litet stöddiga 
rätter av grillat kött bäst med pepparstek.
SMAK: Fylligt rik smak av mörk frukt och olika 
bär, med inslag av ekfat, choklad och viol.

Châteauneuf du Pape Frankrike        795:-
DRUVOR: Grenache 80%, Syrah 8%, 
Mourvèdre 7%, Cinsault 5% 
PASSAR TILL: Ett kraftfullt vin till smakrika 
rätter: Tournedos Rossini och entrecôte .
SMAK: Mycket fylligt, balanserat, smakrikt vin 
med toner av mörka körsbär, chokladganache, 
lavendel och kryddor. 

Kolla gärna med kyparen. Vi har flera alternativ 
i vår Internationella vinkällare. Välkommen ner!
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