
 

ANTIPASTI  - Förrätter. 
 

SCROCCHIARELLA ALL’AGLIO 69 :- 
Varm scrocchiarella (frasig 

surdegsbotten) med husets 

vitlöksolja, parmesan och persilja. 

 
FORMAGGI MISTI 89 :- 

Gorgonzola - grönmögelost, Taleggio 
- kittost och Provolone – halvhård 
ost på komjölk. Serveras med 
valnötter, fikonmarmelad samt en 

kastanjehonung.  

 

CARPACCIO DI MANZO 99 :-  

Tunnskivad kall oxfilé serveras 

med rucola, hyvlad parmesan, 

pinjenötter och citron. 

 

BURRATA DI PUGLIA 99 :- 

Burrata (krämig mozzarella gjord på 

komjölk) serveras på säsongens gröna 
blad och minitomater. Toppad med 

olivolja, salt och svartpeppar. 

 

CAPESANTE ALLA GRIGLIA 105 :- 

Skivad pilgrimsmussla på en sallad 

med päron,  

mynta, salladslök, persilja och 

färsk chili,  

serveras med limevinägrett. 

 

ANTIPASTO MISTO 105 :- / 210 :- 

För 1 pers / 2 pers.  

Milanosalami, mortadella, 

parmaskinka, grillad paprika, 

marinerad kronärtskocka, 

parmesanost och oliver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN GOD BÖRJAN.. 

Glas prosecco – 105 :- 

[Gancia, 100 % Glera] 

 

Alkoholfritt glas prosecco – 75 :- 
 

Glas rosé – 89 :- 

[Mezzo, 100 % Montepulciano d’Abruzzo] 

 

Aperol Spritz 

4cl 125 :- / 6 cl 145 :- 

[Prosecco, Aperol, soda, apelsin] 

 

Gin & Tonic 

4 cl 125 :- / 6 cl 145 :- 
[Beefeater gin, tonic och citron] 

 

Fler i sällskapet? 

En flaska mousserande rosé – 425 :- 

[Santa Tresa, Frappato Rosé Brut -  

100 % Frappato] 

 

Fler förslag samt alkoholfria 

alternativ finns under vår dryckesmeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PASTA   - Pastarätter. (Glutenfria alternativ finns) 

CARBONARA ALLA STÄKET 160 :-  

Färsk spaghetti med grädde och bacon. Toppad med äggula, svartpeppar, 

parmesan och persilja.  
 

RISOTTO AI FUNGHI 165 :- 

Risotto med färsk svamp, parmesan, tryffelolja och smör. Toppad med rucola 

och rostade valnötter. Glutenfri. 
 

PAPPARDELLE AL PESTO E RUCOLA 165 :- 

Färsk pappardelle i en sås med grädde, husets hemlagade pesto, 

körsbärstomat, chili och vitlök. Toppad med rostade pinjenötter, rucola, 

parmesan och parmaskinka. 
 

TORTELLONI CON RUCOLA, POMODORINI E OLIO DI TARTUFO 165 :- 

Färska tortelloni fyllda med ricottaost och spenat i en krämig 

körsbärstomatsås, toppad med rucola, parmesan och tryffelolja. 
 

GNOCCHI ALLA STÄKET 169 :- 

Färsk gnocchi med fläskfilé, rödlök, färsk svamp, körsbärstomater, chili, 

vitlök och smör. Toppad med parmesan och persilja. 

 

MACCHERONI CON SALSICCIA, PANCETTA E FUNGHI 189 :- 

Färsk maccheroni med italiensk salsiccia, pancetta och karljohansvamp. 

Toppad med parmesan och persilja. 

 

PAPPARDELLE DEL BOSCO 199 :-   

Färsk pappardelle i en krämig sås med grädde, vitlök, timjan, färsk svamp 

och tryffelolja. Toppad med oxfilé, parmesan och basilika.      

 

FRUTTI DI MARE 205 :- 

Färsk spaghetti med bläckfisk, venusmusslor, blåmusslor, tigerräkor och 

argentinska rödräkor i en vitvinsbaserad buljong med vitlök och 

körsbärstomater, toppad med persilja. 
 

 

 

 



CARNE –Kötträtter. 
 

POLLO PICCATA 210 :- 
(Innehåller gluten) 

Husets kycklingfilé panerad med 

ströbröd, vitlök, persilja och 

parmesan serveras med ugnsbakad 

potatis, smörstekt svamp och en krämig 

basilikasås.  

 

SCALOPPINE AL LIMONE 235 :- 
(Innehåller gluten) 

Stekt kalvinnanlår serveras med 

parmesangratinerad kål, friterad 

klyftpotatis och en krämig citronsås. 

 

AGNELLO AL ROSMARINO 249 :- 

Ugnsbakad lammstek och friterade 

potatisskivor serveras med savojkål, 

stekt bacon och pinjenötter samt 

husets sky med rosmarin och mynta.  

 

BISTECCA DI MANZO AI FERRI 285 :- 

Grillad ryggbiff serveras med friterad 

sötpotatis-pommes och en 

tryffelmajonnäs.   

 

ENTRECOTE ALLA GRIGLIA 295 :- 

Grillad entrecote från skånska gårdar 

med friterad klyftpotatis, triss i 

grönsaker: zucchini, morötter och kål 

samt en grönpepparsås. 

 

FILETTO ALLA STÄKET 299 :- 

Grillad oxfilé serveras med ugnsbakad 

potatis, persiljestekt 

svamp, picklad rödlök och en reducerad 

rosmarinsky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn i sällskapet? – Prata med 

personalen så ordnar vi det ni önskar i 

barnportion! 
 

Intolerans eller allergi? Informera oss 

så löser vi det tillsammans! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCE - Fiskrätter. 
 

SALMONE ALLA GRIGLIA 255 :- 

Grillad lax serveras med örtslungade 

rotfrukter och en kapris- & dill 

crème. 

 

MERLUZZO ALLA SICILIANA 275 :- 

Torskrygg serveras med blomkåls- & 

tryffelcrème, grillad sparris, 

friterad kapris och mollica (rostade 

brödsmulor).   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Pomodoro. 
- Alla våra pizzor bakas med husets italienska tomatsås samt krämig mozzarellaost 

från Napoli.  

 
Servering av pizza sker 17.00-21.00 måndag-fredag och 13.00-21.00 under helgen! 

 

 

Margherita - 110kr 

Husets italienska tomatsås, mozzarellaost och färsk basilika. 

Cotto e pinoli – 120kr 

Kokt skinka, vår hemlagade pesto, svamp och rostade pinjenötter. 

Salame al Tartufo - 130kr 

Ricotta och tryffelkräm, färska körsbärstomater, tryffelsalami och basilika. 

Verdure - 130kr 

Champinjoner, färsk paprika, grillad zucchini, rucola och hyvlad parmesanost. 

Salame Piccante - 135kr 

Ventricina (stark salami), grillad zucchini, kronärtskocka, färsk paprika, 

vitlök- och chiliolja samt basilika. 

Ai quattro salami - 135kr 

Milanosalami, tryffelsalami, napolisalami, ventricina, oliver och persilja. 

Crudo e Rucola - 135kr 

Prosciutto pepatello (parmaskinka lagrad i 18 månader), parmesanost lagrad i 

18 månader, svartpeppar och rucola. 

Quattro Gusti - 135kr. 

Blåmusslor, rödlök, kokt skinka, pesto, kronärtskocka, Napoli salami, räkor 

och basilika. 

 

Pizza Bianca. 
(För den som önskar går samtliga 

pizzor i listan ovan att få med 

parmesankräm och mozzarellaost 

istället för tomatsås) 

 

Bianca – 130 kr.  

Parmesankräm, mozzarellaost, 

parmaskinka, rostade valnötter, honung 

och färsk basilika. 

 

 

 

 

 

 

Alla våra pizzor går att få med glutenfri 

botten. Spår av gluten kan dock alltid 

förekomma då vi hanterar produkter med 

gluten i vårt kök. 20kr extra.  

 

Take away? 10 % rabatt ges vid 

avhämtning. Pssst; beställ online på 

vår hemsida för utkörning – 

www.staketlund.se

 

 

 

 



 
 

DOLCI – Desserter. 
 

CANNOLI SICILIANI 69 :- 

Två klassiska sicilianska 

cannolirör. En fylld med söt 

ricottaost och en fylld med husets 

vaniljkräm.  

Beställ till lite klassisk 
siciliansk Averna – (24kr/cl). 

 

SEMIFREDDO 79 :- 
Italiensk halvfryst glassdessert 

gjord på grädde, ägg och 

hasselnötter. Serveras med en 

hemlagad chokladsås och 

karamelliserade nötter. 

Lite hasselnötslikör till? 

Frangelico - (24 kr/cl). 

 

SORBETTO LIMONE (Mjölkfri) 79 :- 

Citronsorbet serveras med färska bär 

och mynta. 

Huset rekommenderar: Lägg till 2 cl 
Limoncello i desserten– 99 kr. 
 
FORMAGGI MISTI 89 :- 

Gorgonzola - grönmögelost, Taleggio 
- kittost och Provolone – halvhård 
ost på komjölk. Serveras med 
valnötter, fikonmarmelad samt en 

kastanjehonung.  

Passar perfekt med Grönstedts 
(konjak) – (29 kr/cl). 

 

CUORE CALDO 99 :- 
Husets fondant gjord på mörk choklad 

serveras med vaniljglass från 

Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETT GOTT SLUT.. 

 

IRISH COFFEE 

 4cl/6cl 105 kr / 128 kr  

[Whiskey, socker, kaffe och grädde] 

 

AMARETTO COFFEE 

 4cl/6cl 105 kr / 128 kr  

[Amaretto, kaffe och grädde] 

 

BAILEYS COFFEE 

4cl/6cl 105 kr / 128 kr  

[Baileys, kaffe och grädde] 

 

 

 

 

Kaffe / Te 
Americano liten        34 :- 

 Americano stor                 39 :- 

Latte          39 :- 

Cappuccino  liten        39 :- 

Cappuccino  stor        45 :- 

Espresso enkel/dubbel  28:- / 32:- 

Espresso macchiato   30:- / 34:- 

Te         34 :-

Beställ till lite Amaretto för att  
få det där lilla extra! (24 kr/cl) 

 
Intolerans eller allergi? Informera oss så löser vi det tillsammans! 

 

 


