
MATSALEN  
 

Penne Arrabbiata con pecorino romana 
pastarätt eller fel.. på ”argbiggans vis”. Vår starka tomatsås med vitlök, peperoncino o persilja,  
toppas med massor av färskriven fårost från Rom. 139:- 

 
Spaghetti alla crema di Gorgonzola con pancetta 
spaghetti al dente serveras i en gräddig sås på gorgonzola,vitt vin o bacon.  
Glöm parmigiano på toppen.. här blandar vi inte ostarna.. ( om du inte ber snällt såklart) 139:- 

 

Tortelli al funghi e vino di Marsala 
färsk tortelli fylld med svamp o ricotta kommer med en sås gjord på…bara smör,  
svamp o marsalavin. Precis som det ska vara.. 139:- 

 

Zuppa gamberini 
hummerfond, grädde, vitt torrt vin o massa handskalade räkor, grillat bröd.. say no more.. 129:- 

  

Nostra hamburger casa della montagna 
227 gram nötkött grillat medium, bacon o smält mozzarella, vår egen örtcoleslaw o bröd  
bakat på durumvete.. 169:- 

 

Nostra insalata di Ceasar 
Ljummen kyckling, parmigiano, babyleaf sallad, bacon, krutonger o vår egen dressing  
där vi inte snålat med sardellerna ( generositet är vårt honnörsord..) 139:- 

 

Bambini 
Liten hamburgare naturell  79:- 
 

Penne Bolognaise  79:- 
 

..Eller alla vuxenrätter  (utom hamburgaren) i barntillåten storlek  99:- 
 
Glutenfri pasta o glutenfritt bröd finns såklart, laktos o mjölkproteinfritt går på vissa  
av rätterna, vegetarian o vegan fixar vi of course. Upplys oss om dina önskemål  
och fråga servisen vad som gäller för just dig. 
	  	  

TOPPSTUGAN	  



MATSALEN  
 

TOPPSTUGAN	  
Fatöl 40cl 
Norrland Guld     58kr 
Kruzovice     64kr 
A Ship Full of IPA    69kr 
The Tail of a Whale    69kr 

  
Flasköl 33cl 
Mellerud Pilsner    58kr 
Melleruds Julöl    58kr 
Sitting Bulldog IPA    75kr 
Sleepy Bulldog Winter ALE   75kr 
Wisby Stout     75kr 
Mariestads Alkoholfri    38kr 
 
Oppigårds 33cl 
Dalalager     68kr 
Everyday IPA     68kr 
Single Hop ALE    68kr 
Amarillo     68kr 
 
Briska cider 33cl 
Päron      58kr 
Fläder      58kr 
Golden cider     58kr 
Fläder alkoholfri    38kr 
 
Läsk 
Coca Cola     29kr 
Fanta      29kr 
Sprite      29kr 
Cola Zero     29kr 
Loka      29kr 
Smil äpple/päron/apelsin    20kr 


