
Appetizers
AntipA sti Al C Apone Kökets val av korvar, lufttorkad skinka,  

het salami, bresaola, tre sorters ostar & marinerade grönsaker.  

Lämplig för två personer.  199 kr

vito´s nAChos Nachos, smält cheddar, jalapeños & bönsalsa.  

Serveras med tomatsalsa & crème fraîche. (Finger food)  

Lämplig för två personer.  125 kr

sAmur Ai biff Grillad oxfilé i en marinad av Sambal oelek,  

soja & sesamolja. Observera att denna rätten serveras Rare.   129 kr

mr miyAgi dumplings Fyllda med kyckling och grönsaker.  

Serveras med kimchi och asiatisk vinegrette. 95 kr

C ArpACCio gAndolfini Carpaccio på bresaola,  

serveras med sallad på kronärtskocka och kaprisbär  

med  hyvlad parmesan, citronolja och rostade pinjenötter.  139 kr

miss saigon Rispappersrulle fylld med sushiräkor, glasnudlar  

smaksatt med mynta vårlök & thaibasilika. Serveras med  

en asiatisk vinegrette. (Finger food)  89 kr

dr Agon ChiCken wings Marinerade kycklingvingar i asiatisk stil.  

Serveras med wasabicréme. (Finger food)  95 kr

sALADs
I alla sallader ingår valfri dressing.

genovA sAl Ad Chèvreost, honung, skivade rödbetor,  

sallad & rödlök. Toppad med rostade solrosfrön.  159 kr

buffAlo bill sAl Ad Mozzarella, basilikaolja, sallad,  

rödlök & tomater. Toppad med rostade pinjenötter.  149 kr 
 Med lufttorkad skinka 169 kr

shogun salmon salad Hugg in! Käkar du vår sallad en  

gång vågar vi lova att du blir biten. Lättgrillad lax, grillad paprika,  

blandade oliver, citronolja, sallad & rödlök. Toppad med sesamfrön. 179 kr

Julius C Ae sAr sAl Ad Romansallad, krutonger, krispig bacon,  

& parmesan. Serveras med Danilos caesardressing.  Plain  119 kr 
 Med kyckling 159 kr 
 Med handskalade räkor 175 kr

pAstA
Toppas med mixsallad & parmesan.

pA stA C Aligul A Casarecce med kyckling,  

soltorkade tomater, vitlök & persilja i en krämig sås. 159 kr

Pasta navarone Linguini med handskalade räkor,  

musslor, chili, vitlök & persilja. SÖT-STARK! 175 kr

rAvioli gAmbrino Ostgratinerade ravioli fyllda  

med Karl-Johansvamp. Serveras med en italiensk  

Pomodori Pelatisås. 169 kr 

pA stA ClemenzA Casarecce serveras med  

italiensk Pomodori Pelatisås smaksatt  

med kapris, chili & persilja. Plain  149 kr 
 Med kyckling  159 kr

pizzA
Toppas med mixsallad.

hArpo bACon Tomatsås, ost, bacon, rödlök,  

parmesan, toppad med crème fraîche.  159 kr

mAyol three Chee se s Tomatsås, chèvre,  

gorgonzola & mozzarella. 155 kr

full mont y Tomatsås, ost, grillad  

kronärtskocka & kaprisbär.   149 kr

dynamite jack Smäll i dig en pizza sprängfull  

av explosiva smaker. Tomatsås, ost, oxfilé marinerad  

i chili, toppad med crème fraîche. STARK! 185 kr

månAdens pizz A Varje månad serverar vi en ny pizza. Fråga din servis.

topping Vitlökssås.  15 kr

sAnDwiches
Alla sandwiches är gjorda på grillat focacciabröd och serveras  
med Criss Cross samt parmesan- & vitlöksmajonnäs.

frodo´s turke y sAndwiCh Grillad kalkon, pesto,  

sallad, rödlök & tomat.  165 kr

b.l.t. Cl A ssiC sAndwiCh Bacon, sallad & tomat.  169 kr

neo´s steak sandwich Det krävs inget orakel  

för att veta vad som är gott i verkligheten. Grillad lövbiff,  

rostad paprika, tomat, sallad & rödlök.  169 kr

morpheus mozz Arell A sAndwiCh Mozzarella,  

lufttorkad skinka, färskost, basilikaolja, sallad & tomat.  169 kr

soups
mine strone di federiCo Grönsaksbuljong, tomat, morötter,  

selleri, lök, palsternacka & pasta toppad med parmesan. 99 kr

mr woong Kycklingbuljong smaksatt med limeblad,  

serveras med risnudlar, rivna morötter, vårlök, koriander  

& thaibasilika. Strösslad med krossade jordnötter.  Med kyckling  129 kr 
 Med handskalade räkor  139 kr

 dressingar:
3  �Italiensk örtdressing (persilja, vitlök, senap,  

olivolja, balsamico & kryddor) 

3   Asiatisk dressing (koriander, chili, lime, sesamolja & kryddor)

3   Hallondressing (hallon, olivolja, vinäger, senap & kryddor)
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from the griLL
Till alla grillrätter kan du byta potatis mot sallad.

general lee´s entrecôte 250 gr. Entrecôte serveras  

med rödvinssås & potatisgratäng smaksatt med tryffelolja.   279 kr

woody Allen 200 gr. Flankstek med friterade lökringar,  

pommes frites, BBQ-sås och anchocilimajonnäs.   259 kr

hAnnibAl grilled l Amb Lammrostbiff serveras med  

rödvinssås & potatisgratäng smaksatt med tryffelolja.   269 kr

obi wan ribs Ribs marinerade i sweetchili,  

ostronsås & koriander. Serveras med Criss Cross,  

sweetchili-sås & BBQ-sås. SÖT-STARK! 219 kr

Jedi´s smoked turke y Marinerad grillad kalkon med  

BBQ-sås & anchochilimajonnäs. Serveras med Criss Cross. 165 kr

bulgogi seoul Oxfilé i skivor marinerad i chili, ingefära,  

koriander & vitlök. Serveras i romansallad med kimchi, vårlök,  

morötter & sesamfrön, samt asiatisk vinegrette. 199 kr

wAndA grilled sAlmon Lättgrillad lax serveras med risnudlar,  

morötter, tomat, vårlök, koriander & sesamfrön samt wasabicreme. 199 kr

Burgers
Serveras med pommes frites,  
dressing & foccaciabröd.

the godfather burger 225 gr. Hemmagjord hamburgare  

på amerikanskt högrev med bacon, friterade lökringar, sallad,  

tomat, rödlök & saltgurka. This is an offer you can’t refuse. 198 kr

sC ArfACe Chee se burger 180 gr. Gjord på Anguskött  

med cheddar, sallad, tomat & rödlök.  159 kr

C AptAin dAll A s turke y Burger Grillad kalkonfilé med bacon,  

cheddar, sallad, tomat & rödlök.  165 kr

tr Ansformer  (Månadens hamburgare)  

Varje månad serverar vi en ny hamburgare. Fråga din servis.

Addons  Bacon 15 kr 
 Cheddar 10 kr 

sushi
sAn Serveras med sjögrässallad. 

Förrätt: 6 bitar. (3 nigiri, 2 california roll, 1 maki)  79 kr 
Huvudrätt: 12 bitar. (6 nigiri, 4 california roll, 2 maki)  155 kr

sA s himi Serveras med sjögrässallad. 

Förrätt: 6 bitar. (4 bitar lax, 2 bitar bläckfisksallad)  69 kr 
Huvudrätt: 12 bitar. (8 bitar lax, 4 bitar bläckfisksallad)  135 kr

sA s himi speCiAl Serveras med sjögrässallad. 

Förrätt: 6 bitar. (2 lax, 2 oxfilé, 1 räka & 1 bläckfisksallad)  99 kr 
Huvudrätt: 12 bitar. (4 lax, 4 oxfilé, 2 räka & 2 bläckfisksallad)  169 kr

sAké
kuro us hi Ett halvtorrt, fruktigt risvin med smak  

av äpple, melon, päron, banan och mandel.

isen ryusui Ett elegant torrt och fruktigt risvin med smak  

av blodgrape, kastanjer, mandel och sötlakrits.    

siDe orDers
p otAtisgr Atä ng  
(smaksatt med tryffelolja) 39 kr
p omme s frite s  30 kr
Criss Cross  35 kr
friter A d e lökring A r  29 kr
v itlök sbröd  29 kr
grill A d foC ACCi A  19 kr
bbq-s å s  29 kr
m A Jonn ä s  20 kr 

A nChoChilim A Jonn ä s  29 kr
v itlök sm A Jonn ä s  29 kr 
Cole sl Aw   25 kr
C A e s A r s A ll A d  49 kr
bl A nds A ll A d  35 kr
tom At- & lök s All A d  25 kr
kimChi   25 kr
bl A ndA d e oli v er  25 kr

cheese
three Chee se don Antonio 
Kökets val av tre sorters ostar,  

serveras med tre sorters tillbehör. 99 kr

e t t gl A s till osten … 
Vintry´s Madeira red port        

Desserts
itAliensk gl A ss Fråga efter dagens tre smaker. 75 kr

itAliensk sorbe t Fråga efter dagens tre smaker. 85 kr

sorrento Pannacotta smaksatt med kokos,  

serveras med hallonkompott & biscotti.  85 kr

tiramisu dolce vita Med äpple, kanderade mandlar,  

espressochoklad & savoiradiströssel.   99 kr

Paradiso Vaniljglass, cookiebitar, marshmallows  

toppad med vispgrädde & chokladsås.  119 kr

C Ape fe Ar Key lime pie med chocolate chip-botten,  

vaniljglass & hallonkompott.  99 kr

Chokl Adtryffel Två sorters tryffel.  39 kr

& så e t t gl A s till de sserten 

Amfora Muscat d´Alexandrie  

Candido Aleatio di Puglia  

KiDs menu 
pA stA pot ter Pasta med kyckling & krämig tomatsås. 75 kr

beef blix ten Grillad lövbiff. Serveras med Criss Cross. 75 kr

mArt y´s pizz A Tomatsås, ost & skinka. 75 kr

r. J´s Chee se burger Burgare av 100% nötkött med  

cheddar. Serveras med pommes frites, sallad, tomat, 

dressing & foccaciabröd.  75 kr

ChiCken A´l A´ fionA Kycklingspett. Serveras med Criss Cross.  75 kr

kids desserts
gl A ss Två kulor (Choklad, jordgubb eller vanilj).  25 kr
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