Fiore
Mangia e vino
Spuntini

aptitretare

OLIVIA
La Bella di cerigniola oliver

75 kr

MANDORLE SALATE
Salta mandlar

65 kr

CARCIOFI FRITTI
Friterade kronärtskockor med gräslöksaioli

75 kr

CALAMARI FRITTI
Friterad bläckfisk med gräslöksaioli

85 kr

Primi förrätt
FIORE TONNATO
125 kr
Citron- och timjan marinerad fläskfilé med rostad vitlök och
parmesandressing, rostade pumpakärnor och parmesan
BRUSCHETTA AI FUNGHI
135 kr
Bruschetta med gräddstuvad svamp och lök, toppad med
persilja och parmesan
LA PIZZETTA
125 kr
Husets minipizza med stracciatella toppad med tryffelsalami,
rostade pinjenötter, basilikaolja, ruccola och parmesan
ARRANCINI
115 kr
Friterade risottobollar fyllda med svamp och parmesan,
serveras med het tomatsås
SCAMPI CACIO E PEPE
135 kr
Chili- och vitlöksfräst scampi i krämig sås med svartpeppar och
parmesan serveras med rostad focaccia
BURRATA DI POMODORO
135 kr
Burrata med basilikapesto, bakade tomater, ruccola och
saltrostade mandlar

@FIORE.MANGIA.VINO
#FIOREMANGIAEVINO

Fiore
Mangia e vino
Pasta & Risotto
RISOTTOR AI FUNGHI E CARCIOFI
245 kr
Risotto med svamp, vittvin, vitlök, lök, toppad med friterad
kronärtskocka, ruccola och parmesan
PACCHERI CON SALSA DI SALSICCIA E
225 kr
BIRRA
Paccheripasta med husets salsicciasås på salsiccia, lök, vitlök,
körsbärstomaet, chili och öl
TORTIGLIONI DI BOSCO
245 kr
Vitlök-& chilifräst oxfilé, grönkål, husets bakade tomater, lök
och grädde toppad med ruccola och parmesan, slungat med
tortiglioni pasta
PAPPARDELLE AI SCAMPI DI LIMONE
245 kr
Scampi fräst i vitlök, chili, lök, citron, slungad med grädde, och
pappardelle pasta

Secondi

huvudrätt

MANZO ALLA GRIGLIA
405 kr
Grillad oxfilé (180 gr) serveras med rödvinssås med smak av
blåbär och bakad parmesanpotatis
TAGLIATA DI ENTRECOTE
385 kr
Grillad entrecote (250 gr) på tagliatavis serveras med husets
salviaaioli och chili rostad potatis
MERLUZZO DI FIORE
305 kr
Pocherad torskrygg, friterad potatiskaka, vitvinssås toppad med
knaperstekt pancetta, friterad grönkål och salladslök
COZZE DI CASA
305 kr
Blåmusslor i vittvin, vitlök, chili och grädde serveras med
grillad focaccica
MELANSANA PARMEGIANA
235 kr
Bakad aubergine med parmesan, mozzarella, husets tomatsås
toppad med ruccola, bakad tomat, rostad focaccia och ännu
mera parmesan
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Fiore
Mangia e vino
Dolci dessert
AFFOGATO
Husets vaniljglass dränkt i espresso
SGROPPINO
Citronsorbet med limoncello, toppad med prosecco

75 kr

135 kr

TORTA DI FIORE
125 kr
Italiensk chokladkaka med olivolja, serveras med
blåbärskompott, lättvispad vaniljgrädde och rostade pinjenötter
TMELA DI AUTONNO
135 kr
Smörstekta höst äpplen med kanel och calvados serveras med
husets vaniljglass och rostad mandelmassa
CREMA DI PISTACCHIO
125 kr
Minimunk fylld med halloncurd serveras med pistage crème
och vaniljglass
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GELATO
Husets vaniljglass med salt karamellsås

40 kr

TARTUFO
Kvällens chokladtryffel

40 kr

