Vi vil rigtig gerne tage dig med ind, hvor eksperimenterne foregår og lade dig være en del af udviklingen af vores
smage – og ikke mindst udfordre dig. Vi har stor respekt for kvalitet og rene økologiske råvarer og bruger meget
tid på at udvælge de helt rigtige ingredienser, som vi topper vores pizzaer med. Vi maler vores mel af bornholmsk ølandshvede og tilstræber at lave alt fra bunden. Dog er parmesanen hentet hos vores foretrukne leverandør i italien ligesom vores tomater også tager turen op fra de varmere himmelstrøg så smagen er helt rigtig!

Du bestiller din mad og drikke i baren,
vi skal nok kalde på dig, når det er klar!

MENUKORT - AFTEN
PIZZA TONDA CLASSICA

Inkl. krydderurter og olier (du topper selv)

1. TRIBECA 145,- tomat, mozzarella, okse carpaccio, parmesan, frisk bøffelmælkmozzarella & trøffel
2. MARGHERITA 85,- tomat, mozzarella & basilikum
3. VIOLETTA 130,- mozzarella, scamorza, speck, blå kartoffel, timian & cherry tomater
4. SALSICCIA 130,- mozzarella, vores egen salsiccia, trøffelsauce, basilikum & parmesan
5. AMERICANA 130,- tomat, mozzarella, stærk salami, vilde svampe & sorte stenfri oliven
6. AUTUNNO 130,- mozarella, gorgonzola, sur/søde løg & n’duja
7. FUNGHI 130,- mozzarella, artiskokcreme, zucchini spaghetti & vilde svampe
8. UGLY DUCK 130,- tomat, hvidløg, stracciatella & black dust
9. PERA 130,- mozarella, pære, gorgonzola, valnødder & radicchio
10. PROSCIUTTO 130,- mozzarella, pesto, parmaskinke, parmesan & rucola

PIZZA IN PALA

Nok til 2. Du skal være opmærksom på, at denne dejtype skiller sig ud fra vores pizza tonda classica.

Pizza in pala er mere crispy, luftig og lidt højere - men stadig virkelig lækker. En ny type pizza, som du skal prøve!

MARGHERITA 170,- tomat, mozzarella & frisk basilikum
AMERICANA 220,- tomat, mozzarella, stærk salami & svampe
ORTOLANA 190,- mozzarella & grillede grøntsager
CAPRICCIOSA 220,- tomat, mozzarella, skinke, svampe & artiskok
TIROLESE 220,- tomat, speck, mozzarella, svampe, mascarpone & trøffelolie

SALAT 85,-

CÆSAR SALAT romaine, kylling, sprøde brødcroutoner, stegt pancetta & parmesanflager
CAPRESE tomater, rucola, mozzarella, basilikum pesto & pinjekerner

PANUOZZO 75,- (vores italienske sandwich)

VEGETAR tomat, rucola, pesto & mozzarella
VITELLO rucola, tynde skiver af rosa stegt kalveinderlår, tunsauce & kapers
PARMA rucola, stracchino & parmaskinke
SALAMI rucola, stærk salami, parmesan & pesto

SNACK BRÆT 110,-
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DESSERT

PIZZA MED IS: 120,- chokolade, farin, kanel, nødder og is (del den med en ven eller to)
PIZZA COCKTAIL: 50,- vaniljeis, søde pizza croutoner & staut shot (ego dessert)

Åbningstider: Mandag til torsdag 12.00-23.00 I Fredag-lørdag 12.00-24.00 I
Bemærk! Vi slukker ovnen 1 time før lukketid!

Søndag- og helligdage 12.00-22.00

Vi vil rigtig gerne tage dig med ind, hvor eksperimenterne foregår og lade dig være en del af udviklingen af vores
smage – og ikke mindst udfordre dig. Vi har stor respekt for kvalitet og rene økologiske råvarer og bruger meget
tid på at udvælge de helt rigtige ingredienser, som vi topper vores pizzaer med. Vi maler vores mel af bornholmsk ølandshvede og tilstræber at lave alt fra bunden. Dog er parmesanen hentet hos vores foretrukne leverandør i italien ligesom vores tomater også tager turen op fra de varmere himmelstrøg så smagen er helt rigtig!

Du bestiller din mad og drikke i baren,
vi skal nok kalde på dig, når det er klar!

FROKOST

12.00-16.30

PIZZA TONDA CLASSICA

Inkl. krydderurter og olier (du topper selv)

1. TRIBECA 115,- tomat, mozzarella, okse carpaccio, parmesan, frisk bøffelmælkmozzarella & trøffel
2. MARGHERITA 75,- tomat, mozzarella & basilikum
3. VIOLETTA 95,- mozzarella, scamorza, speck, blå kartoffel, timian & cherry tomater
4. SALSICCIA 95,- mozzarella, vores egen salsiccia, trøffelsauce, basilikum & parmesan
5. AMERICANA 95,- tomat, mozzarella, stærk salami, vilde svampe & sorte stenfri oliven
6. AUTUNNO 95,- mozarella, gorgonzola, sur/søde løg & n’duja
7. FUNGHI 95,- mozzarella, artiskokcreme, zucchini spaghetti & vilde svampe
8. UGLY DUCK 95,- tomat, hvidløg, stracciatella & black dust
9. PERA 95,- mozarella, pære, gorgonzola, valnødder & radicchio
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10. PROSCIUTTO 95,- mozzarella, pesto, parmaskinke, parmesan & rucola
gly Duck
lder til f

%
0
2
R
A
SP
LSKORT
E

D
R
O
F
T
MED E

Gæ
ca U
e
b
i
r
T
t
ed e
etaler.
m
b
r
u
e
d
l
r
a
ø
t
f
be
i baren
t
e
t
r
o
k
kort. Køb

PANUOZZO 65,- (vores italienske sandwich)

VEGETAR tomat, rucola, pesto & mozzarella
VITELLO rucola, tynde skiver af rosa stegt kalveinderlår, tunsauce & kapers
PARMA rucola, stracchino & parmaskinke
SALAMI rucola, stærk salami, parmesan & pesto

SALAT 75,-

CÆSAR SALAT romaine, kylling, sprøde brødcroutoner, stegt pancetta & parmesanflager
CAPRESE tomater, rucola, mozzarella, basilikumpesto & pinjekerner

PIZZA IN PALA 30,- pr. slice

Du skal være opmærksom på, at denne dejtype skiller sig ud fra vores pizza tonda classica. Pizza in pala er mere
crispy, luftig og lidt højere - men stadig virkelig lækker. En ny type pizza, som du skal prøve!

MARGHERITA tomat, mozzarella & frisk basilikum
AMERICANA tomat, mozzarella, stærk salami & svampe
ORTOLANA mozzarella & grillede grøntsager
CAPRICCIOSA tomat, mozzarella, skinke, svampe & artiskok
TIROLESE tomat, speck, mozzarella, svampe, mascarpone & trøffeloli
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PIZZA MED IS: 120,- farin, kanel, nødder og is (del den med en ven eller to)
PIZZA COCKTAIL 50,- vaniljeis, søde pizza croutoner & staut shot (ego dessert)

Åbningstider: Mandag til torsdag 12.00-23.00 I Fredag-lørdag 12.00-24.00 I
Bemærk! Vi slukker ovnen 1 time før lukketid!

Søndag- og helligdage 12.00-22.00

