PIATTI SEMPLICI

ENKLARE RÄTTER / BISTRO MENU
SERVERAS FRÅN KL 15.00

Hamburger da cucina 210 kr

Lokalt kött från "Dulle" och Norrbackens lantbruk i Mo. Serveras i ciabattabröd med krispig sallad,
tomat, bacon & piemento-ost. Tillbehör: Majonnäs, saltgurka & pommes. (går att få vegetarisk med
Forsalloumi)
Burger in ciabatta bread w/ bacon, pimento cheese, salad, & tomatoes. Mayonnaise & fries. (Vegetarian alt; halloumi.)
Vi rekommenderar: Uncle Zin Appassimento, Zinfandel. Italien / Helsinge Rököl, rökig lager, 50 cl, 5 %

Bergshotellets räkmacka 195 kr

Smörstekt bröd med majonnäs, sallad, ägg, rödlök, citron, rejält med räkor och krispiga grönsaker.
A classic shrimp sandwich w/ mayonnaise, egg, red onion, vegetables & salad.
Vi rekommenderar: Even & Odd Riesling,Tyskland, 2018 / Orbaden Riviera, pilsner, 33 cl, 4,8 %

Pasta Carbonara 189 kr

Rökt sidfläsk från Björks, färsk tagliatelle, grovmalen svartpeppar, grana padano och gravad äggula av
lokala ägg från Kinsta.
Tagliatelle w/ smoked pork, baked yolk, grana padano & black pepper.
Vi rekommenderar: Rémole Bianco, Italien, 2018 / Sleepy Bulldog, pale ale, fat, 40 cl, 4,8%

Panzanella con pollo 175 kr

Matig sallad med tomat, gurka, lök, rostade grönsaker, kapris, pesto, brödkrutonger, parmesancremé
& halstrad kyckling från Olof i Lenninge. (går att få vegetarisk & vegansk)
Salad w/ chicken, tomato, cucumber, onion, roasted vegetables, capers, pesto, croutons & parmesan.
Vi rekommenderar: Uncle Zin Appassimento, Italien, 2018 / The Tail of a Whale, ALE, 33 cl, 4,8%

Pizza Vesuvio 155 kr

Klassisk Italiensk pizza med alspånsrökt svensk skinka från Björks i Färila.
(Denna skinka finner ni dessutom på vår frukostbuffé.)
Pizza w/ tomato sauce, mozzarella, smoked ham & oregano.
Vi rekommenderar: AP Vino Rosso, Italien, 2016 (VEGAN) / Birra Moretti, ljus lager, fat, 40 cl, 4,5%

Zuppa di pomodoro 139 kr

En mustig tomatsoppa som serveras med nymalen svartpeppar, grana padano och lantbröd från
lokalt bageri.
Homemade tomato soup w/ black pepper, cheese & bread.
Vi rekommenderar: Prosecco Treviso, Extra Dry DOC, Italien (VEGAN) / Sleepy Bulldog, pale ale, fat, 40 cl, 4,8%

Tagliere grande "en stor plocktallrik för en eller för två att dela på" 179 / 329 kr

Utvald Italiensk salami & prosciutto med pesto, taleggio, pecorino, cambolina från Jarseost med
aprikoser, oliver, lantchips med majonnäs, rostade grönsaker, semitorkade tomater & kökets
vitlöksbröd av lantbröd från lokalt bageri.
Pickle plate w/ prosciutto, taleggio, pecorino, apricots, chips w/ smoked mayonnaise. Italian cheeses & olives.
Vi rekommenderar: Pagus Bisano Ripasso DOC, Italien / Birra Moretti, ljus lager, fat, 4,5 %

Frågor kring allergi & intolerans samt innehåll i våra
Our staff will gladly answer any questions about allergies or ingredients.

