RISTORANTE

CAPRI

SPIS & STØT MENU

PIZZE

OKSECARPACCIO

DRONNING MARGRETHE DEN
2. AF DANMARK

Hjemmesaltet carpaccio af okseinderlår med
syltede svampe, creme af basilikum
og sprøde parmesanchips
KR 95,-

CONFITERET KYLLING
Confiteret og grillet kylling med stegte majs,
sprød polenta og sauce af tomater,
grillede pebre og mascarpone.
KR 145,-

KØBENHAVNERSTANG
Dekonstrueret københavnerstang på italiensk af
vanilje panna cotta med symfoni
af ananas og saltkaramel.
KR 70,-

PRIS FOR ALLE TRE 250,HVORAF 50,- GÅR TIL
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
3 GLAS VINMENU
175 kr
PASTA

Pizzaens dronning nr. 1, Margharita, opkaldt efter
vores egen Margrethe.Tomatsauce, mozarella,
syltede tomater og frisk basilikum.
KR 100,-

HAVEJE

En eksotisk pizza som med sin forbudne frugt
deler vandene, men vi elsker det.
Tomatsauce, mozarella, røget skinke, små
salater, urtedressing og selvfølgelig ananas.
KR 125,-

BRÆNDENDE HERLIGHED
Brandvarm pizza til dig som vil have fuld fart på
smag og sydens varme kærlighed.
Tomatsauce, mozarellla, salame ventricina,
grillede padron pebre og syltede rødløg.
KR 130,-

POTATO, PATATE, KARTOFFEL

En hvid pizza med kartoffel i flere udgaver, hvor
hver type kartoffel kommer til sin ret. Mozarella,
syltede søde kartofler, knuste kartofler, rosmarin
og parmaskinke
KR 125,-

FETTUCINI AL RAGU
Frisk båndpasta med langtidstilberedt ragout
lavet af braisserede oksetykkam og svinekæber
med tomat, syltede svampe og masser af
friskrevet parmesan.
KR 145,-

KØD
GRILLET RIBEYE

Mør ribeye af saftig argentinsk kødkvæg.
Serveret med kartofler stegt med italienske
krydderurter og sauce på svampe.
300 gram KR 275,- / 400 gram 350,-

SALATPIZZA

Ristorante Capris udgave af en grillbarens
salatpizza, nu på et helt andet niveau.
Tomatsauce, mozarella, carpaccio, lollo bionda
salat og urtedressing.
KR 125,-

MR BOMBASTIC

Nogle gange vil man bare gerne have kød, kød og
mere kød på sin pizza. Det er ikke klassisk
italiensk. Men det er lækkert!!
Tomatsauce, mozzarella, rosmarinskinke,
confiteret kylling, carpaccio og salame ventricina.
KR 155,-

