
A NTIPASTO/STA RTE RS

Bruschetta Little Italy  119 kr
Sötsyrliga tomater, vitlök och basilika 

Pizza  to share  Pizza pris
Dela på en av våra härliga pizzor, 
välj din favorit från menyn

Angelini’s Antipasto 158 kr
Italienska delikatesser med goda tillbehör 

Chicken Wings 5 st, 10 st 92 kr
Heta wings med Angelini’s rub,   129 kr
chiliflakes och aioli 

Burrata Fresco   130 kr
Krämig mozzarella med tomater och olivolja 

Carpaccio  146 kr
Med rostade pinjenötter, parmesan, olivolja 
och picklade grönsaker

F ROM THE GR I L L
Alla rätter från grillen serveras  

med vår egen sidesallad

Prime Rib 180 g  237 kr
Med Angelini’s rub 
 
Club Steak 350 g  335 kr
Grillad hängmörad ryggbiff på ben med Angelini’s rub

Baby Back Ribs  205 kr
Möra iberico kamben med söt rökig glaze

Beef Tenderloin 355 kr
Oxfilé rullad i nymalen svartpeppar, chili 
och havssalt, rekommenderas medium rare

Tonno Fresco Forte 243 kr
Grillad tonfisk med vispat örtsmör, 
chili och schalottenlök

Vitello Milanese 280 kr
Parmesanpanerad kalvschnitzel med tomat, 
svamp och vitlök i vitt vin

Baked Sweet Potato 180 kr
Smörbakad sötpotatis med färsk avocado, 
rostade solrosfrön, picklad chili, varm 
bönsallad med svamp och vitlök i vitt vin

SA LSE/SAUCE S
32 kr/st

BBQ Sauce /Rökig och söt

Sauce Bearnaise /En klassiker

Chimmichurri / 
Frisk mix av örter, citrus och chili

Red Wine / 
En rejält reducerad och fyllig rödvinssås

Vitlöksmajo /Gott till det mesta

L A FA MI L I A /SH A R ING FA MI LY ST Y LE
485 kr/person 

Alla kring bordet samsas och delar på maten som serveras på fat  
Ät, umgås och ha en trevlig kväll!

Antipasto Angelini’s delikatesser med goda tillbehör
Primi piatto Svamprisotto med grillad salsiccia
Secondi piatto Prime rib med Angelini’s rub

Dolci Agrumi sorbetto

BURGE RS/SA N DW ICHE S
Alla burgare serveras med brioche,  

majonnäs, grönsaker och fries

Classic Fantastic 195 kr
Cheddarost, karamelliserad lök och BBQ-sås

Red Hot Chili  195 kr
Cheddarost, lök- och Chipotle Relish samt picklad chili

Halloumi   175 kr
Med lök- och Chipotle Relish samt picklad chili 

Avocado Sandwich 144 kr  
Rostat surdegsbröd med krämig färskost,  
skivad avocado, grillad paprika och örter

BLT Sandwich 159 kr
En klassiker med rökt bacon, majonnäs, tomater, 
sallad, picklad gurka och lök på surdegsbröd

BA MBINOS/K I DS

92 kr
Mini Fantastic Burger 
Burgare med fries, grönsaker och dressing

Spagetti med vegetariska bullar 

Spagetti Bolognese 

Halloumiburgare

Bambino Pizza
Vi gör den med ost och tomat. 
Ni väljer själva vilka tillbehör ni vill ha; 
champinjoner|skinka|oliver|ananas

 

SI DE OR DE RS

Klassiska Fries  36 kr
Med Angelinikrydda    

Sweet Potato Fries  46 kr
Söta och frasiga 

Potato Cake                                         46 kr 
Med vårlök 

Mini Caesar Sallad 46 kr 
A mini classic                                                

Spinachi 46 kr
Spenat, tomat, vitlök och citron

Bean Salad 46 kr 
Med lök, chili, citron och örter 
  

PIZZAS
Alla våra pizzor serveras med tomatsås och  

mozzarella, toppas med vår egen örtgremolata

Classico 164 kr
Prosciutto crudo, grillad svamp och vitlök

Italiano  164 kr
Salsiccia, oliver och grillad paprika

Finezza - a sweeter one                164 kr 
Bianco, utan tomatsås, päron, gorgonzola,  
valnötter och honung

Angelini’s Margherita 159 kr
Buffalomozzarella och färsk basilika 

Saltati  164 kr
Sardeller, kapris och oliver

Funghi  159 kr
Pepparstekt portabello, champinjoner 
och färsk vitlök

Bresaola 169 kr
Bresaola, ruccola och rostade pinjenötter 

PASTAS/ R ISOTTOS

Linguini 195 kr
Med räkor, vitt vin, grönsaker och persilja 

Penne all’Arrabiata 172 kr
Vår egen kryddiga arrabiata med peperoncino och 
buffelmozzarella, toppas med krispig örtsallad 

Panzerotti 189 kr
Svampfylld pasta med tryffel, spenat, vitlök  
och parmesanflakes

Risotto Bosco 175 kr/185 kr
Svamprisotto med portabello, champinjon, picklad 
rödlök och krispig örtsallad - utan/med salsiccia

Risotto Verde 175 kr
Örtrisotto med semitorkade tomater, vårlök, bönor 
och parmesan

DOLCE/SW EETS

Snickers Frenzy 69 kr 
Vaniljfudge, saltrostad mandel, kolasås och mörk choklad 

Agrumi Sorbetto 65 kr 
Citrussorbet med limoncello

Tiramisu 85 kr 
Espressokaramell, sötade körsbär och savoiardikex  

Gelato                                    25 kr/kula
Italiensk glass - Fråga efter dagens smaker 
 

Allergier?  
alt. specialkost,  

ta gärna kontakt med  
vår personal

INSA L ATAS/SA L A DS

Caesar Classic 151 kr/195 kr
Romansallad, parmesan, krutonger  
och caesardressing 
vegetarisk / med kyckling och bacon 

Salad Taleggio 158 kr
Sallad, bakade tomater, oliver, kronärtskocka  
med friterad taleggio och picklad lök
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