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Välkommen till Il Forno da Gino
här du upplever det bästa från
Italien av mat & dryck!

Vi har lagt ned mycket tid på
att förse & för na vårt utbud
av tre rätters middagar
fråga gärna servicen för perfekta
sammankoppling

anno 2000

www.ilfornodagino.se

Meny 1

Vini Bianchi

239:-/pers.

Vita

Zuppa Di Aragosta
Hummersoppa serveras med scampi samt
örtkrutonger.

Valfri vedugnsbakad pizza

ner

• Vino della casa / Husets vin Vit

89:-

320:-

• Pinot Grigio

89:-

320:-

Fyllig och fruktig bouquet. En torr och välbalanserad kropp.
Urprungsområde: Fossalta di Piave Druva: 100% Pinot Grigio.

Tiramisu Classico

Alkoholhalt: 12%

En klassisk italiensk dessert gjord på
savoiardkex doppade i espressokaﬀe, mascarpone,

• Favugne Bianco

99:-

Ursprungsområde: Teanum - Puglia, Italien. Druva: Bombino.

äggvita, marsalvin och kakao.

..............................................................................

Doft: Lätt, fruktig Smak: Torr. Alkoholhalt: 12%

• Frascati Rione Superior DOC

Meny 2

379:-

99:-

379:-

Vinet har en ljusgul färg, diskret samt mjuk ungdomlig doft med

279:-/pers.

inslag av gröna äpplen, mandel och citrus. Vinet smakar lätt.
Ursprungsområde: Lazio. Druva: 70% Malvasia, 30% Trebbiano.

Caprese
Skivad buﬀelmozzarella el komozzarella,
tomat, olivolja och havssalt.

Alkoholhalt: 12,5%

• Chardonnay Falanghina

109:-

420:-

Ursprungsområde: Puglia Druva: 60% Chardonnay, 40% Falanghina

Hemgjord valfri Pasta / Risotto

Smak: Livlig och livlig arom, blommig och med ton av tropiska
frukter. Alkoholhalt: 13,5%

Pannacotta
Toppas med riven vit choklad och hallonsås.

..............................................................................

Lunate Fiano Sicilia

115:-

449:-

Komlext kraftfullt och blommigt vin, toner av jasminoch viss citrus.
Ursprungområde: sicilia druva: fabiano alkhoholhalt: 13,5 %

..................................................................................

Meny 3

319:-/pers.

Vini rosati
Rosé Vin

Bruschetta Napoletana:
Grillat italienskt lantbröd med tärnade tomater,
olivolja, basilika, lök, balsamico och

• Rosato Castelli S Rose

89:-

320:-

En mjukt rosa färg med stor blomstrig doft med en mjuk och

prosciutto di parma.

rik smak. Ursprungsområde: DOP San Severo Rose
Druva: 100% Montepulciano. Alkoholhalt: 12,5%

Kött- / Fiskrätter

..................................................................................

Gelato Tartufo Nero

Mousserande Vin

Glass med grädde och chokladsmak.

• Mousserande Vin Prosecco Borgo del Col Alto

109:-

390:-

Delikat vin med en ﬁn, ihärdig mousse. Aromatisk doft med inslag
av blommor, äpple och honung. Urprungsområde: Veneto
Druva: Glera. Alkoholhalt: 1 1%

Aperitif drinkar
• Cosmopolitan
• Margarita
• Aperol Spritz

• Tom Collins
• Dry Martini
• Negroni

• Champagne JM Gobillard

699:-

En frisk och lyxig champagne för att ﬁra något eller bara njuta av.

95:-

Som aperetif eller till en måltid med ﬁsk eller skaldjur.
Vi har även alkoholfri vin & öl 39:- / fråga gärna kyparen!

Vini Rossi
Röda

ner

• Vino Della Casa / Husets Rött Vin

89:-

320:-

• Salento Primitivo

89:-

320:-

Från Salento distriktet i Puglia (västra) delen av Italien.
Druvor: 100% Primitivo. Smak: Medelfylligt vin packat med
solmogna mörka bär och fruktiga tanniner. Ett vin med bra
balans och varm saftig, trevlig eftersmak. Alkoholhalt: 13%

• Favugne

99:-

379:-

Teanum - Puglia, Italien. Druvor: Montepulciano 100%

...............

Antipasti / Förrä er ...............
Zuppa Di Aragosta 99:-

Doft: Röda frukter, Smak: Torr, robust, ihållande smak

Hummersoppa serveras med scampi samt

Alkoholhalt: 12%

örtkrutonger.

• Chianti

99:-

379:-

Toscana Druvor: Sangiovese En djup rubinröd färg med djupa dofter
och smaker av körsbär, hallon, lakrits och vanilj . Alkoholhalt: 14%

• Canticum

379:-

Caprese 99:Skivad buﬀelmozzarella el komozzarella,
tomat, olivolja och havssalt.

Rubinröd färg med mörka körsbärsnyanser. Fruktiga aromer

Bruschetta Con Gamberetti 139:-

med inslag av vanilj och hallon. Ursprungsområde: Puglia.
Druva: 100% Montepulciano. Alkoholhalt: 14%

Grillat italienskt lantbröd med

• Barbera D Asti

449:-

ljuvliga tanniner i perfekt balans,kryddighet och örter

färska handskalade räkor, tärnade tomater,
olivolja, basilika och balsamico.

uprsrungsormåde: piemonte druva: 100% barbera alkoholhalt: 13,5%

Bruschetta Napoletana 139:-

..................................................................................

Special röda

Grillat italienskt lantbröd med tärnade tomater,
olivolja, basilika, balsamico och

ner

• Valpolicella Ripasso:

prosciutto di parma.

129:-

529:-

fylligt och smakrikt, passartill det mesta i det italinska köket.
ursprungsområde: veneto. druva: corvina,rondinella och molinara

Carpaccio 139:Utbankad oxﬁlé med rostade pinjenötter,
hyvlad parmesan, havssalt

alkoholhalt: 14%

och tryﬀelolja.

• Primitivo Otre:

545:-

ursprungsområde:puglia druvor :100% primitivo. smak: fylligt och
smakrikt, toner av ek och körsbär alkoholhalt: 14,5 %

• Gran Passione:

Chark Antipasto Misto
2 p. 169:- / 3-4p. 259:-

445:-

Ett vin med intensiv, lila färg med bärnstens skimmer. Fylligt med

Vårt urval av förstklassiga italienska charkuterier
med oliver, nduja, vedeldad focaccia.

en fast struktur på grund av den förhöjda alkohol och ﬁn balans,
passar utmärkt till grillat kött och mogna, hårdare ostar.

Marinerade oliver 69:-

Druva: 60% Merlot, 40% Corvina Styrka: 14 % Region

• Veneto Amarone:

med focaccia bröd

695:-

Ett vin med kryddig, fruktig smak med inslag av fat, katrinplommon,
mörka körsbär, mjölkchoklad och viol. Ursprungsområde: Veneto
Druva: Corvina, Rondinella och Molinara Alkoholhalt: 15%

Vänligen informera personalen om
eventuella allergier!

...........

Secondi / Hu drä er ...........
Grillad marmorerad entrecote 269:Med saﬀransrisotto, bakade tomater, salsa verde.

Birra / Öl
• Peroni

66cl

• Moretti
Grillad ox lé 269:-

33cl

• Nastro Azzurro

Med hög kvalite av första klass kantarell och
Karl Johansvampsås, timjandoftande potatisgratäng.

Zuppa Di Pesce 239:Fisk och skaldjurssoppa, rena smaker och dofter av havets
läckerheter, serveras med italiensk lantbröd.

99:-

59:-/ 66cl 99:66cl

105:-

• Heineken

50cl 79:-

• Spendrups Lättöl

33cl

• Mariestad

50cl 69:-

• Alkoholfri öl

32:-

39:-

• A Ship Full Of IPA

33cl 79:-

..................................................................................

Cider
• Grevens Päroncider
.................

imi Pia i Pasta

.................

50cl 69:-

..................................................................................

Spaghetti Frutti Di Mare 189:-

Sprit

Serveras med havets läckerheter som tigerscampi,
persilja gröna musslor, bläckﬁsk, pilgrimsmusslor,
vitt vin, peperoncino, vitlök och tomat.

• Amaretto

19:-/cl

Spaghetti Alla Carbonara 149:-

• Amaro

22:-/cl

• Baileys

19:-/cl

• Calvados

23:-/cl

• Martini Bianco

17:-/cl

• Martini Rosso

17:-/cl

• Strega

20:-/cl

• Sambuca

20:-/cl

• Tequila

22:-/cl

• Vodka Premium

25:-/cl

• Vodka Absolut

19:-/cl

• Vodka Kiss MOU, Vodka shot

22:-/cl

• Whiskey Grant´s

22:-/cl

• Whiskey Jameson

22:-/cl

• Whiskey JB

22:-/cl

• Xanté Päron

23:-/cl

Spaghetti med knaperstekt bacon, vitlök, lök, peperoncino,
parmesan, en skvätt grädde och äggula.

Delizie Al Forno 159:Pastastubbar fyllda med ost, kokt skinka, grillad zucchini,
ungsgratinerad med bechamelsås, tomatsås och mozzarellaost.

Tortelloni Bianca Neve 159:Pastaknyten fyllda med ricottaost och spenat, Serveras med
tomatsås, skirat smör, färsk salvia och parmesan.

Tagliatelle Alla Franco 189:Oxﬁlé, svamp, vitlök, lök, peperoncino, rödvin, grädde och parmesan.

Tortellini Con salsiccia 179:Mycket smakrik salsiccia pasta knyten fylld med Karl-Johansvamp, ricottaost serveras med champagne sås, körsbärtomat,
vitlök, parmesan, persilja, peperoncino

Pasta Di Oggi Pomeriggio
Dagens Pasta, Dagens pris, Kocken berättar gärna vad han har valt.

.......................

.......................

Dolce / Dessert

................

Insalata / Sallader

................

Creme Brulee 59:-

Caesarsallad 159:-

Vaniljstång, vispgrädde, äggulor, råsocker, strösocker och mjölk.

Caesardressing, blandas med romansallad, skivad kycklingﬁlé,
rödlök, bacon. toppas med ört och vitlökskrutonger.

Pannacotta 59:Toppas med riven vit choklad och hallonsås.

Scampisallad 159:Gelato Tartufo Nero 69:-

Caesardressing, blandas med romansallad, scampi,

Glass med grädde och chokladsmak.

rödlök, bacon. toppas med ört och vitlökskrutonger.

Tiramisu Classico 69:En klassisk italiensk dessert gjord på savoiardkex doppade i

Pruciuttosallad 169:-

espressokaﬀe, mascarpone, äggvita, marsalvin och kakao.

Pruciutto San Daniele, buﬀalomozzarella, endiver.

Lamponi 69:Valnötglass, hallonsås, likör

Riso o

..................................................................................

Risotto Della Casa 199:Risotto med oxﬁlé, Karl-Johansvamp, parmesan,

ycker

vitlök, peperoncino.

• San Pellegrino 33cl

32:-

• Läskedryck

32:-

• Kaffe Brygg

25:-

• Espresso Enkel

28:-

• Espresso Dubbel

30:-

• Cappuccino

35:-

• Caffé Latte

35:-

• Macchiato Enkel

25:-

• Macchiato Dubbel

30:-

..............

Pinsa Romana Pizza ..............
Gjord av mindre gluten, vetemjöl, sojamjöl & rismjöl

Pinsa Romana 169:Stracchinoost, mozzarella, parmaskinka, parmesanost,
marinerade kronärtskocka, ruccola.

Pinsa Bufala 159:Tomatsås, körsbärstomater, färsk basilika, buﬀel mozzarella,
ungfru olivolja.

Pinsa Diavola 169:Tomatsås, mozzarella, marinerad kronärtskocka, stracchino ost,
kronärtskockor, salamepiccante, parmesan ost, ruccola.

Kaffe drinkar
• Da Gino Coffe
• Kaffe Karlsson
• Irish Coffe
• Espresso Martini

Pinsa Quattro Formaggio 169:Mozarella, färska champinjoner, quattro formaggio,

95:-

parmesan ost, persilja.

Pinsa Nduja 169:Tomatsås, mozzarella, salsiccia, friarielli, parmesan.

..............

Pizza Vedugnsbakad

..............

Margherita 119:-

Rustica 149:Tomatsås, mozzarella, fårost, grillad paprika,
tomatskivor, lök, ruccola.

Tomatsås, mozzarella, basilika.

Vesuvio 139:Tomatsås, mozzarella, kokt skinka.

Mezza Luna (halva pizzan inbakad) 159:Inbakad del: Tomatsås, mozzarella, kokt skinka.
Andra delen: mozzarella, prosciutto di parma, ruccola, olivolja.

Capricciosa 139:Tomatsås, mozzarella, kokt skinka, färska champinjoner.

Salsiccia 159:Tomatsås, mozzarella, lök, ruccola, salsiccia.

Napoletana 139:Tomatsås, mozzarella, sardeller, kapris och oliver.

Calzone (inbakad) 139:Tomatsås, mozzarella, kokt skinka.

Prezzemolo 149:Tomatsås, mozzarella, räkor, vitlök, färsk persilja.

Gambero 159:Tomatsås, mozzarella, scampi, marinerad vitlök,
färsk persilja.

Valtellina 159:Tomatsås, mozzarella, bresaola, ruccola, hyvlad parmesanost,
extra virgineolja, citronskiva.

Cacciatora 149:Tomatsås, mozzarella, stark italiensk salami, grillad paprika,

Antipasto 169:-

färska champinjoner.

Tomatsås, mozzarella, två sorters salami, prosciutto di parma,

Salamino 149:Tomatsås, mozzarella, stark italiensk salami, färska
tomatskivor, lök.

Ortolana 149:-

citron, bresaola, ruccola, hyvlad parmesan.

4 Formaggio 149:Tomatsås, mozzarella, gorgonzola, hyvlad parmesan,
fetaost.

Tomatsås, mozzarella, grillad paprika, zucchini, auberginer,
färska tomatskivor, oliver, färska champinjoner.

Arlecchino 159:Tomatsås, mozzarella, champinjoner, soltorkade tomater,

Pollo 149:-

hyvlad parmesan, pinjenötter, pesto, ruccola.

Tomatsås, mozzarella, kycklingﬁlé, tomatskivor,
champinjoner, ruccola, curry.

Quattro Stagioni 149:Tomatsås, mozzarella, gröna musslor i skal, kokt skinka,

Frutti Di Mare 169:Tomatsås, mozzarella, marinerade skaldjur,
persilja, körsbärstomater.

scampi, färska champinjoner, oliver, kronärtskocka.

Glutenfri Pizza 169:Buffalo Bill 159:-

Valfri pizza utan gluten.

Tomatsås, prosciutto di parma, buﬀelmozzarella, basilika.

Cozze 159:Tomatsås, mozzarella, gröna musslor i skal, scampi,

Dagens Pizza
Pizzaiolo berättar vad han har valt.

färsk persilja, vitlök.

Forno a legna 159:Tomatsås, mozzarella, prosciutto di parma, ruccola.

Vänligen informera personalen om
eventuella allergier!

