MENY

Meddela personalen
vid allergi!

Förrätt / Antipasti
Vitlöksbröd - Grillat lantbröd i smör, sambal och vitlök
Bruchetta a la Romana – Vitlöksgrillat lantbröd med tomat, rödlök, basilika, prosciutto
Mozzarella di Montebello – Mozzarella med tomat, prosciutto & basilikasås
Toast skagen – En klassisk röra av handskalade räkor, majonnäs, rödlök, dill & citron
Ceasarsallad – Romansallad, kycklingfilé, rödlök, krutonger, bacon, dressing, Grana Padano
½ portion

29:79:99:129:149:119:-

Spaghetti Carbonara – med knaperstekt bacon, lök, äggula, svartpeppar & lite grädde
Penne a la Florence – med strimlad fläskfilé, tomat, chili, vitlök, champinjoner, grädde
Spaghetti Siciliana – med musslor, tigerräkor, olivolja, vitlök, chili, vitt vin, tomatsås
Vegopasta – med stekt halloumi, frästa grönsaker, vitt vin, vitlök, sambal, olivolja

149:159:189:149:-

Pasta

*Till alla pastarätter serveras det riven Grana Padano.

Kött / Carne
Saltimbocca – Kalvfilé inlindad med prosciutto, salvia, vitt vin, klyftpotatis
219:Fläskfilé Oskar – med handskalade räkor, sparris, bearnaisesås, pommes
199:Schweizerschnitzel – med ost och skinka, rödvinssås, en fräsch sallad, citron, klyftpotatis 169:Ryggbiff – med wokade grönsaker, bearnaisesås, pommes frites
199:Plankstek – ryggbiff med wokade grönsaker, bearnaisesås, ugnsgratinerad potatismos 199:-

Fisk / Pesce
Gamberoni a la Griglia – Grillade tigerräkor, vitlöksbröd, aioli, Grana Padano
Smörstekt gösfilé – med handskalade räkor, vitvins- och limesås, citron, pressad potatis
Fish and Chips – friterad kummelfilé med curry- och äppelremoulad, citron, pommes
Panerad spättafilé – med remouladsås, citron, kokt potatis

199:189:169:159:-

*Till alla fiskrätter ingår en god italiensk mixsallad.

Alltid på Rosa
Hamburgare – med ost, tomat, rödlök, chilibearn, coleslaw, pommes
Halloumiburgare – med en sallad av ruccoula, tomat, picklad rödlök, aioli, pommes
Drömburgare – med dubbel ost, karamelliserad lök, chilibearnaise, coleslaw, pommes
Brooklyn Burger – med bacon, cheddar, tomat, rödlök, chilibea, BBQ-sås, coleslaw, pommes
*Självklart är alla burgare hemlagade! Välj ditt favorittillbehör här nedan.

159:159:149:179:-

Sideorders
Bearnaisesås
Chilibearnaisesås
Remouladsås

19:19:19:-

Hot chilisalsa
Hickory BBQ-sås
Aioli / Vitlökssmör

19:19:19:-

Bacon
19:Halloumi
39:Liten mix sallad 39:-

