FÖRRÄTTER
TOAST SKAGEN

Underbar förrätt gjord på handskalade räkor, dill,
majonnäs, rödlök, cognac och gott därtill

99:-

RYGGBIFF

VARMRÄTTER

Serveras med stekt lök i rödvinsskysås, primörer och gott därtill

239:-

OXFILÉ CARPACCIO

109:-

OXFILÉ

249:-

LEONARDOS CHARK- & OSTBRICKA

149:-

MOULE MARINERE

199:-

En god och lyxig italiensk förrätt gjord på oxfilé, parmesan,
ruccola, olivolja samt pinjenötter
Mästerliga ostar och chark, serveras med
marmeland samt säsongens frukter

Grillad oxfilé, serveras med primörer och potatisgratäng

Vinkokta blåmusslor samt gambas frästa i vitlök,
tomat, vitt vin, serveras med vitlöksbröd

TAPASPAKET
LADY & LUFSEN

Tapas för två personer, serveras med vitlöksbröd

599:-

PIZZA

Alla vara pizzor innehåller tomatsås och mozzarellaost

1. Tryffelpasta

ITALIANA

149:-

2. Dadlar

MARGHERITA

120:-

CAPRA E NOCI

135:-

5. Manchego e Serrano

FORMAGGI

135:-

6. Rolls

SENZA GLUTEN

145:-

Crudoskinka, pesto samt hyvlad grana

Pastakuddar i en krämig tryffelsås

Grillade baconlindade dadlar

Basilika och extra virgin olivolja

3. Tortillas de Casa

Tortillas fyllda med kockens utvalda godsaker

Getost, valnötter, säsongens frukter, toppad med honung

4. Gamberoni e cozze

Vitlöksfrästa jätteräkor blandat med blåmusslor i vitt vin, chili och persilja

Krämig ricotta smaksatt med apelsin, citron och rödbetor

Spansk hårdost och serranoskinka

Glutenfri pizza. Välj topping från ovanstående pizzor

Ostrullar serveras med chiliaioli och pommes

7. Tzatziki

Yoghurtröra med vitlök och gurka, samt oliver

8. Mini oxcarpaccio

Oxfilé, parmesan, ruccola, olivolja samt pinjenötter

9. Dessert
Chokladsalami, toppad med husets sorbet, frukt och gott därtill

PASTA OXFILÉ

169:-

PASTA CON GAMBERI

169:-

RAVIOLACCI

169:-

Färsk pasta med gambas och blåmusslor i en krämig vitvinssås
Raviolaccikuddar fyllda med Karl Johan svamp,
serveras i en tryffelsås, toppad med hyvlad grana
Till alla pastarätter serveras även färskt bröd

CRÉME BRÜLEÉ

89:-

HUSETS GLASS

89:-

DOLCINEA

89:-

Smaksatt med Bourbon-vanilj, sorbet och utvalda bär

PASTA
Oxfilé, paprika, rödlök, skogssvamp i en
krämig gorgonzolasås

DESSERT

Gammaldags vaniljglass, sorbet, råsockrade bär
med gott därtill
Chokladsalami, toppad med husets sorbet, frukt
och gott därtill

FATÖL

Grängesberg (50cl)

59:-

FLASKÖL

33CL

Leonardos egna öl
Birra moretti
Leonardo IPA
Hof
Alkoholfri öl

50CL

74:89:89:-

59:39:-

VÅRA VINER

Vi köper in nya vinsorter varje vecka och har därför
inte en fast vinlista. Fråga serveringspersonalen om
vilket vin som passar bäst till maten ni beställt.

Priser vita viner

Glas: 79:- / 95:- Flaska: 350:- / 390:- / 450:-

Priser röda viner

Glas: 79:- / 95:- Flaska: 350:- / 390:- / 450:-

Mousserande och Rosé

79:- / 89:- Flaska: 320:- / 370:Aperol Spritz

CIDER

Säsongens cider

95:-

15 april 1452 föddes Leonardo i staden Vinci i Toscana, Italien.
Hans extraordinära talanger uppmärksammades tidigt och han
sattes omkring år 1470 i lära hos Andrea del Verroccio, en ledande
frorentisk målare, tillsammans med Lorenzo di Credi och
Botticelli. Mycket litet är känt från denna period förutom att
Leonardo kom i åtnjutande av Lorenzo de´Medicis beskydd, och
att han 1472 blev mästare och medlem av S:t Lukasgillet.
År 1482 trädde Leonardo i tjänst hos hertingen av Milano,
Ludovico Sforza. Han verkade som hovmålare, skulptör, arkitekt
och arméingenjör fram till familjen Sforzas fall 1499.
År 1500 begav sig Leonardo till Florens. Mona Lisa
(La Gioconda), Leonardos kanske mest kända målning målades i
Florens någon gång mellan 1502 och 1506 (men Mona Lisas mun
penslades i flera omgångar under flera år).
Leonardos teckningskonst har aldrig överträffats. Han utövade ett
stort inflytande på sina samtida, Correggio, Giongione, Rafael och
Andrea del Sarto, med sina kompositioner och sin ljusskildring.
Han gjorde ett starkt intryck på Rubens och förgrep Rembrandts
krärobskyr.
Leonardo levde fram till sin död på det kungliga slottet Clos Lucé
(Cloux) i Amboise i Indre-et Loire i Frankrike.

33CL
54:-

ÖVRIG DRYCK
Coca Cola
Coca Cola Light
Fanta
Sprite
Juice
Sodavatten

KAFFE
Kaffe
Cappuchino
Espresso

35:35:35:35:35:35:-

28:36:25:-/36:-

Vi stödjer världsnaturfonden

KAFFEDRINKAR 4cl 6cl
Irish Coffee
Kaffe Karlsson

100:100:-

STANDARDDRINKAR
(4cl) 95:-

(6cl) 120:-

120:120:-

För varje bordssällskap som äter på Leonardo tar vi ut en avgift på
10:- för bordsvattnet, som samlas i en pott och oavkortat går till
välgörande ändamål.
Stort tack för er värdefulla gåva.

Fredagslunch serveras kl. 12.00-14.30
Ni vet väl om att vi även erbjuder Catering?
Se mer på våra hemsidor
www.leonardosgbg.se www.donatellos.se

