
Margherita - 135:-
San Marzano-tomat, Fior di latte, riven parmesanost, färsk basilika 

och extra virgin olivolja.

Vesuvio - 150:-
San marzano-tomater, Fior di latte, italiensk kokt skinka. 

Pizza Bruschetta - 160:-
San Marzano tomater, tärningad biff tomat amalfi, mozzarella stracciatella, 

riven parmesan, färsk basilika och extra virgin olivolja.

Capricciosa - 165:-
San Marzano tomater, Fior di latte, kronärtskockor, svarta oliver, italiensk kokt skinka, 

riven parmesan och extra virgin olivolja.

Diavola - 165:-
San Marzano-tomat, Fior di latte, kryddig salami, kalabrisk nduja, grön chili, 

Tropea rödlök, riven parmesan och färsk basilika.

Pizzaspek - 170:-
Fior di latte, gula tomater från vesuvius, 

spån av auricchio semi spicy, basilika och extra virgin olivolja. 

Hälsinge Pizza - 175:-
Fior di latte, rökt älgsalami, rädisor, friterade svartrötter och honung.

Pollo Pizza - 180:-
Fior di latte, kyckling ragú (långkokt), parmesansås och napolitansk lockig endive.

Prosciutto Di Parma - 185:-
San Marzano-tomater, Fior i latte, rucola sallad, färsk körsbärsbuffelmozzarella, 

parmaskinka, riven parmesan och extravergin olivolja.

Tonno - 185:-
San Marzano-tomater, Fior di latte, svart olivsås, marinerad lök, 

tonfisk filéer i olivolja, basilika och extra virgin olivolja.

 Carpaccio  - 195:-
Fior di latte, svart tryffel, smulor av napolitansk tarallo, champinjonsås, 

oxfilé carpaccio och extra virgin olivolja.

Glutenfri alternativ finns +30:-
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Menù
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Funderar du över dessa italiska smaktermer? 
Ordlista finns på baksidan av denna meny.

#napulerestaurang

Vedugnsbakas på vår 450 grader varma lavasten.

EVO OIL   -extra virgin oliv olja
               -extravergin olive oil

BURRATA
Burrata är en färskost, gjord på komjölk, med en spunnen pasta och rundad form med ett yttre utseende 
som liknar mozzarella i form av en påse med den karakteristiska apikala förslutningen.

GULFENAD TONFISK /YELLOW FIN TUNA
Fenor är ljusgula istället för blå;  bröstfenor långa fram till början av den andra ryggfenan, längre än hos 
ton�sk men mycket kortare än hos alalunga.
Färgen är blå eller svart-blåaktig, ofta med ljusare tvärgående band.  Köttet är fylligare och saftigt.

VESUVIO GUL KÖRSBÄRTOMAT / VESUVIO YELLOW CHERRY TOMATO
Vesuvius körsbärstomater kan bevaras under lång tid tack vare deras tjocka skal. Söta med en liten 
syraton gör dem unika.

TARALLO NAPOLETANO 
Är en ring av osyrad deg bakad i ugnen.  Grunddegen är sammansatt av mjöl, vatten eller vitt vin, olja 
och salt som ibland tillsätts ingredienser för att ge den mer smak.

SPECK
Är en typ av italienskt chark som härrör från den historiskt-geogra�ska regionen Tyrolen och som 
vanligtvis erhålls från �äsklägg som utsatts för en kallrökningsprocess.

RULLAD PANCETTA/ROLLED PANCETTA 
Är ett mycket populärt chark i Italien och har en smaksättning som sträcker sig från 3 till 6 månader.  
Den framställs genom att salta och smaksätta �äskmagen med kryddor (svartpeppar, fänkålsfrön, 
rosmarin eller chili), vanligtvis utan att beröva den svålen och rulla den på sig själv.

AURICCHIO OST/AURICCHIO CHEESE 
Kryddig, söt, ung, Provolone Auricchio är rik på ädla proteiner och kalcium, viktiga element för utveck-
lingen av organismen och underhållet av benvävnad i varje skede av livet.

CACIOTTA OST/CACIOTTA CHEESE 
Färsk eller lagrad caciotta är en typisk italiensk ost med en unik smak.  Caciotta är en ost som föddes 
relativt nyligen, på grund av herdarnas behov av att skapa en mer delikat och mindre kryddig produkt än 
Pecorino, som skulle kunna vara klar på kortare tid.

BRUNT KO PARMESAN /BROWN COW PARMESAN 
Den bruna alpina kon har funnits i Italien i mer än ett sekel, särskilt i tu� terräng och höga betesmarker. 
Storleken på dess mjölk ligger i den överlägsna mängden protein den innehåller.  Brunas mjölk är en 
stark mjölk rik på näringsvärden: denna rikedom blir en ost med magni�ka organoleptiska egenskaper. 
Söt i gommen, med en fyllig smak, aromatisk och intensiv arom.  Alla funktioner som gör denna produkt 
unik och speciell.

RICOTTABUFFEL / BUFFALO RICOTTA
Pastan är porslinsvit, utan svål;  konsistensen är kornig men inte sandig, mjuk och krämig.  
Smaken är distinkt, frisk och delikat söt;  lukten har dofter av mjölk och grädde.

MACCARONCINI 
Makaroner är ett generiskt namn för att indikera en typ av kort pasta, med en rörform.  De kan vara både 
durumvetegryn och ägg.

GUANCIALE
Är snittet av �äsk erhållet från grisens kind, korsat av magra muskelårer med en komponent av värdefullt 
fett, med en sammansättning som skiljer sig från ister och pancetta: konsistensen är hårdare än bacon 
och smaken mer karakteristisk.

POTATIS GNOCCHI/POTATO GNOCCHI
Är en typisk maträtt från det kampanianska köket rik på smaker och aromer. En mycket välsmakande rätt, 
med enkla ingredienser men som måste vara av högsta kvalitet. Grunden är gnocchi gjorda enbart av 
potatis, mjöl och vatten.  Kokta och smaksatta med tomatsås, �or dil atti, parmesan och basilika, av den 
anledningen kallas de ofta även för tricolor.

BUFFEL MOZZARELLA / BUFFALO MOZZARELLA 
Bu�elmozzarellan från Kampanien är en sträckt ostmassa mejeriprodukt som traditionellt produceras i 
provinserna Kampanien

CARNAROLI RIS/CARNAROLI RISE
Carnaroli är en variation av långkornigt ris, utvalt för dess organoleptiska egenskaper och 
motståndskraft mot matlagning. Italienska risodlare odlar detta spannmål i områdena Piemonte och 
Lombardiet och i synnerhet i provinserna Vercelli, Novara och Pavia.

CACCIATORA SÅS/CACCIATORA SOUCE
Typisk sås från södra Italien för att förbereda rätter med en stark och avgörande smak.I det här fallet 
förbereder vi den med vitlök, svarta oliver, rostad paprika, san marzano tomatsås och färsk basilika

SCAROLA RICCIA SALLAD
Särskiljs genom från den lena  breda och taggiga bladen, med den omisskännliga böjda och 
oregelbundna kanten, men också genom den karakteristiska smaken och krispiga konsistensen.  Den 
skiljer sig i tidiga arter, såsom den romerska riccia, och i sena arter, såsom vinter riccia.

MEDELHAVs AMBERJACK/ MEDITERANEAN AMBERJACK 
När det gäller amberjacken kan man därför inte bortse från dess smak så aptitretande, smakrik och 
delikat på samma gång.  So�stikerat i gommen och nästan helt utan ben, köttet från amberjack är 
kompakt, fast och saftigt, mycket likt det från havsruda, ton�sk och havsabborre, men ännu mer 
värdefullt.

FIORENTINA STEAK  /FIORENTINA STEACK 
Även kallad helt enkelt FIORENTINA, är en styckning av bi�  eller kviga ursprungligen av rasen Chianina, 
vilket i kombination med den speci�ka beredningen gör den till en av de mest kända rätterna i det 
toskanska köket.  Det är ett högt snitt inklusive ben, att tillagas på grillen med medium rare grad av 
tillagning.

BALSAMISK VÄTTIKA MODENA /BALSAMIC VINIGAR MODENA 
Den tillverkas enligt olika recept.  Disciplinen för IGP-produktionen lämnar gott om utrymme för 
åtgärder och ger möjlighet till användning av druvmust (även om den inte kommer från provinserna 
Modena och Reggio Emilia) i procentsatser mellan 20 och 90 % och vinättika från 10 till 80, %.  Använd-
ning av karamell är tillåten, upp till 2%.  Att läsa etiketten kan ge användbar information om de ingredi-
enser som används och bearbetningsmetoderna.  När de har blandats måste ingredienserna förvaras i 
minst 60 dagar i träbehållare.  Termen "åldrad" är tillåten för produkten i minst 3 år.  Balsamvinäger från 
Modena har fått märket Protected Geographical Indication (IGP).

SORRENTO BÖTTTOMAT /SORRENTO BEEF TOMATO 
Tenderar tydligt till rosa med gröna nyanser vid skörd, mycket köttig och kompakt fruktkött, söt och 
delikat smak. Det nuvarande huvudsakliga produktionsområdet för Sorrento-tomaten sammanfaller 
med dess ursprungliga mark och representeras av ett smalt kuperat område i Sorrento  Halvön, kallad 
"kullarna", belägen i kommunerna Piano di Sorrento och S.Agnello

DEN BRONTE PISTACHEN /THE BRONTE PISTACHIO
är grön, en ganska ljus färg, en pastellfärgad nyans.  De gulaktiga nyanserna reduceras till ett minimum, 
så om din hackade pistage är mer gul än grön eller har en surgrön färg så är den inte från Bronte. Den 
gröna pistagenötter från Bronte är en variant av pistage med en skyddad ursprungsbeteckning DOP.  
Bronte Pistachio är också ett Slow Food Presidium.

TROPEA (STAD I SÖDRA ITALIEN) RÖDA UNION / TROPEA ( CITY OF SOUTH ITALY) RED 
UNION .
Lättsmält, "La rossa di Tropea" är namnet på rödlöken (Allium cepa).  Formen är rund, smaken är söt, lätt 
och ra�nerad och har förblivit oförändrad sedan de feniciska navigatörernas tid.

STRACCIATELLA 
Smaken är frisk och lätt syrlig, doften delikat.  Stracciatella är gjord på komjölksmozzarella

Italinska smakers
betydelser



O’ Pull - 255:-
Pancettarullad 200g kycklingfile fylld med spenat och gorgonzola, serveras med 

CACCIATORA* sås och grillad zucchini och aubergine.

O’ Tunn - 255:-
200g  tonfisk filé från  Medelhavet  av den GULA FINA TONFISK i aromatisk ört skorpa, 

Serveras rotsellerisås, röd rädisa med körsbärsvinäger och citronmajonnäs.

A’ Ricciol - 285:-
200g färsk AMBERJACK filéer från Medelhavet, amberjack fond, 

saffran, grönsaks-GIARDINIERA, krispigt rispapper.

L’ Entrecot - 345:-
250g  grillad Entrecoté tillagas med rökig smak, kalvfond, rödvinssås, napolitansk SCAROLE*.

Serveras medium rare om inte annat önskas.

O’ Panin Burger - 225:-
160g gourmet färsk biff burgare med smält ost, italiensk briochebröd, bearnaise dippsås, 

serveras med klyft potatis och napolitansk fläskkorv, scarola napoletana
 och parmesankräm.

A’ Fiorentin - 850:- för 2 personer
1kg italienskt grillad biff med ben, FIORENTINA*, marinerat med örter 

och serveras grillade grönsaker och tryffel barnaise. 
Serveras medium rare om inte annat önskas.

Secondi - Huvudrätter

Speciella huvudrätter - Special main dishes

Glutenfritt alternativ finns.

Dolci - Efterrätter

Margherita - 75:-
San Marzano-tomat, Fior de latte och färsk basilika.

Vesuvio - 85:-
San Marzano-tomat, Fior di latte och italiensk kokt skinka.

 
Spaghetti Napoli - 85:-

Datteri-tomater, ricotta och färsk basilika.

Gelato mix - 65:-
Tre kulor med blandad glass.

Bambini - Barnmeny

O’ Spaghett - 165:-
Bronsdragen lång pastaspaghetti, krämiga röda körsbärstomater från Campanienprovinsen, 

brunt ko-parmesanskum, chips av körsbärstomater, färsk basilika och basilikaolja.

A’ Tagliatell - 235:-
Bronsdragen lång pasta tagliatella, remsor av oxfilé, karl johan svamp brunoise*, 

svart tryffelpasta, grädde och riven parmesanost.

O’ Maccarunciell - 175:-
Bronsdragen kort pasta MACCHERONCINI *, AMATRICIANA* sås 

med San Marzano tomatsås,  röda körsbärstomater, TROPEA* rödlök, GUANCIALE *, 
parmesanost, olivolja och färsk basilika.

O’ Fusill - 185:-
Bronsdragen kort pasta FUSILLI*, musslor, pecorino romano flingor, 

vitlök, olivolja, chili och persilja.

O’ Gnocch - 195:-
Potatis GNOCCHI, San Marzano tomatsås, röd körsbärstomat, BUFALO MOZZARELLA *, 

parmesanost och gratinerad färsk basilika.

O’ Risott - 235:-
CARNAROLI * ris, argentinska skalade räkor, scampi, räkor fond, stracciatella mozzarella, 

röd körsbärstomater, vitlök, olivolja och chili.

Primi Piatti  

O’ Straccett - 55:-
Färskbakat pizzabröd med färsk vitlök, olja EVO och oregano.

A’ Burrat - 135:-
Mozzarella Burrata* krämig ost soft inuti, serveras med gula körsbärs-tomater från Vesuvius, 

Napolitansk Tarallo* smulor, basilikaolja, färsk basilika, salt och peppar.

A’ Stracciat - 145:-
Hemgjorda smördegstärningar, mozzarella Stracciatella*, mixad körsbärstomatsås, 

färsk basilika och basilikaolja.

A’ Tartar - 150:-
Knivskuren tärnad oxfilé, varm parmesanskum, krämiga röda körsbärstomater 

och bakade knäckebrödsknappar.

O’ Taglier - 160:-
Salami -Rullad italiensk pancetta med peppar, Napolitansk salami, Speck*, 

halvkryddig Auricchio*, fårmjölkscaciotta med svarta oliver, 
Parmesan DOP Brun KO*, Bufaloricotta från Campanienprovinsen

-serveras med tryffelhonung och krispig grisini.

Antipasti - Förrätter

Vi gör ej ändringar i menyn men meddela vår serveringspersonal om du har allergier.

O’ Gelato - 85:-
Italiensk originalglass, med smak av stracciatella, hallon och pistage, 

serveras med vinbär i sirap och våffelstrut.

O Sorbetto e Fravl - 110:-
Hemgjord jordgubbssorbet, jordgubbssås och färsk vaniljkräm.

O Pacchett Napulé - 119:-
Tryffelchoklade,espresso och 2cl 5-årig grappa NONNINO

O Tiramisù - 120:-
Färsk traditionell tiramisu, tillagas på ett modernt sätt vid bordet.

O’ Pistacchio - 135:-
BRONTE PISTACHIO* sufflé med varmt hjärta, chokladsås och chokladglass.

Lång pasta

Alla rätter serveras med ugnsbakad potatis klyftor, rosmarin och vitlök

A Caprese e Sorrento - 165:-
Buffelmozzarella dop från Campania, röda bifftomater från Sorrento, 

färsk basilika, oregano, basilikaolja, salt och peppar.

A Nzalat e Pull - 175:-
Napolitansk lockigt scarole, CHICKEN RAGU*, parmesankräm, vitlökskrutonger.

A’ Nzalat e Carn - 185:-
VALERIANA sallad, oxfilécarpaccio, gula tomater från Vesuvius, 

Balsamisk vinäger från MODENA, Napolitansk Tarallo* smulor och rödlök från Tropea.

Insalata - Sallader

Alla sallader är redan kryddade med salt och olja.

Kort pasta

Specialpasta

FIORENTINA STEAK  /FIORENTINA STEACK 

Även kallad helt enkelt FIORENTINA, är en styckning av bi�  eller kviga ursprungligen av rasen Chianina, 
vilket i kombination med den speci�ka beredningen gör den till en av de mest kända rätterna i det 
toskanska köket.  Det är ett högt snitt inklusive ben, att tillagas på grillen med medium rare grad av 
tillagning.

also called simply FIORENTINA, is a cut of beef or heifer originally of the Chianina breed, which combined with the 
speci�c preparation, makes it one of the best known dishes of Tuscan cuisine.  It is a high cut including the bone, to 
be cooked on the grill or on the grill, with "rare" degree of cooking.

BALSAMISK VÄTTIKA MODENA /BALSAMIC VINIGAR MODENA 

Den tillverkas enligt olika recept.  Disciplinen för IGP-produktionen lämnar gott om utrymme för 
åtgärder och ger möjlighet till användning av druvmust (även om den inte kommer från provinserna 
Modena och Reggio Emilia) i procentsatser mellan 20 och 90 % och vinättika från 10 till 80, %.  Använd-
ning av karamell är tillåten, upp till 2%.  Att läsa etiketten kan ge användbar information om de ingredi-
enser som används och bearbetningsmetoderna.  När de har blandats måste ingredienserna förvaras i 
minst 60 dagar i träbehållare.  Termen "åldrad" är tillåten för produkten i minst 3 år.  Balsamvinäger från 
Modena har fått märket Protected Geographical Indication (IGP).

It is produced according to various recipes.  The IGP production disciplinary leaves ample room for action, providing 
for the use of grape must (even if not coming from the provinces of Modena and Reggio Emilia) in percentages 
between 20 and 90% and wine vinegar from 10 to 80. %.  The use of caramel is allowed, up to 2%.  Reading the label 
can provide useful information on the ingredients used and processing methods. Once mixed, the ingredients must 
be kept for at least 60 days in wooden containers.  The term "aged" is allowed for the product for at least 3 years.  
Balsamic Vinegar of Modena has obtained the Protected Geographical Indication (IGP) mark

SORRENTO BÖTTTOMAT /SORRENTO BEEF TOMATO 
Tenderar tydligt till rosa med gröna nyanser vid skörd, mycket köttig och kompakt fruktkött, söt och 
delikat smak. Det nuvarande huvudsakliga produktionsområdet för Sorrento-tomaten sammanfaller 
med dess ursprungliga mark och representeras av ett smalt kuperat område i Sorrento  Halvön, kallad 
"kullarna", belägen i kommunerna Piano di Sorrento och S.Agnello

clear tending to pink with green hues when harvested, very �eshy and compact pulp, sweet and delicate �avor.The 
current main production area of the Sorrento tomato coincides with its original land and is represented by a narrow 
hilly area of the Sorrento Peninsula, called "the hills", located in the municipalities of Piano di Sorrento and S.Agnello

DEN BRONTE PISTACHEN /THE BRONTE PISTACHIO
är grön, en ganska ljus färg, en pastellfärgad nyans.  De gulaktiga nyanserna reduceras till ett minimum, 
så om din hackade pistage är mer gul än grön eller har en surgrön färg så är den inte från Bronte. Den 
gröna pistagenötter från Bronte är en variant av pistage med en skyddad ursprungsbeteckning DOP.  
Bronte Pistachio är också ett Slow Food Presidium.

 is green, a rather bright color, a pastel shade.  The yellowish hues are reduced to a minimum, so if your chopped 
pistachio is more yellow than green or has an acid green color then it is not from Bronte.The green pistachio from 
Bronte is a variety of pistachio with a protected designation of origin DOP.  The Bronte Pistachio is also a Slow Food 
Presidium.

TROPEA (STAD I SÖDRA ITALIEN) RÖDA UNION / TROPEA ( CITY OF SOUTH 
ITALY) RED UNION .
Lättsmält, "La rossa di Tropea" är namnet på rödlöken (Allium cepa).  Formen är rund, smaken är söt, lätt 
och ra�nerad och har förblivit oförändrad sedan de feniciska navigatörernas tid.

Easily digested, "La rossa di Tropea" is the name given to the red onion (Allium cepa).  The shape is round, the �avor 
is sweet, light and re�ned, and has remained unchanged since the times of the Phoenician navigators.

STRACCIATELLA 
Smaken är frisk och lätt syrlig, doften delikat.  Stracciatella är gjord på komjölksmozzarella

The taste is fresh and slightly acidic, the smell delicate.  Stracciatella is made with cow's milk mozzarellazt


