à la c a r t e
u
n
e
m

menu salumi
Från Belloras skafferi av italienska chark- och ostdelikatesser.
Fria från tillsatser och fulla med kärlek från småskaliga
producenter.

”Lite större än vanliga förrätter och lite
mindre än traditionella varmrätter”

PICCOLO

125

Vår meny består av mellanrätter och vi rekommenderar minst två
stycken för att bli mätt, gärna i kombination med våra sicilianska
gourmetpizzor eller lite god chark.

MEDIO

195

freddo

Tre sorters väl valda charkuterier
Tre sorters väl valda charkuterier, lite större och
med lagrad parmesan

Våra kalla mellanrätter

SOGNO D’ESTATE 145

GRANDE 265

Mozzarella di Buffala med apelsin,
sardeller och grillad fänkål

Tre sorters väl valda charkuterier och tre sorters ost,
perfekt att dela

MORIRE D’AMORE 155

Råbiff med hackad selleri, schalottenlök,
persilja och lagrad balsamvinäger

MENU PIZZE

SALMONE CINQUE TERRE 165

Våra sicilianska gourmetpizzor görs Napoli-style av vår
bagarmästare Turis finaste surdeg. Perfekta att dela vid bordet.

Fröjalax med friterad zucchini, pistage-vinaigrette,
ricotta och mynta

MARGHERITA 145

LA VITA É BELLA 165

Den mest klassiska pizzan med tomat, mozzarella,
basilika och Parmesan

5st Ostron med tillbehör

SIGNORA PIZZA 195

caldo

Tomatsås i ugn, därefter buffelmozzarella, marinerade San
Marzano-tomater, prosciutto från Toscana, basilika
och rucola

Våra varma mellanrätter

CAPONATA GATTOPARDO 165

Rostad aubergine, tomater, mandlar och lagrad ricotta

PIZZA PERUGINA 185

Rucola, mozzarella, porchetta och pesto siciliano

PORCHETTA ROMAGNOLA 175

Krispigt fläsk med mandelpotatispuré,
tryffelsky och pecorino

MODENA 175

Mortadella, parmesan, burrata och pistagenötter

NASELLO ALL’ACQUA PAZZA 185

BELLORAS LÖJROMSPIZZA 255

Bakad kummelrygg med bakade lökar, tomater och oliver

Den perfekta pizzan att dela med dem du tycker mest om!

PULPERIA BULERIA 170

Crème fraîche, löjrom, rödlök, gräslök, brynt smör och citron

Grillad bläckfisk med lime, svartpeppar och persilja

PASTA MATTEO 185

Napolitansk papardellepasta med vildsvinsragu

dolce

TIRAMISÙ ALLA BELLORA 85

Vår version av en italiensk klassiker, smaksatt med Bailey’s

DOLCE D’AMALFI 95

Citronkaka med mascarponeglass och björnbär

aperitivo

bellini brunch

FREDAGAR 16-20

LÖRDAGAR 12-16

En riktig italiensk tradition

Bubbles and Beats

VALENTINO SUNDAY

Veckans bästa dag är lite bättre på Bellora
SÖNDAGAR FRÅN 17
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