AVHÄMTNING
FRUTTI DI MARE
lax, räkor, musslor, bläckfisk & purjolök i gräddig vittvinsås och
lite tomatsås
110:
FETTUCCINE SCAMPI
kräftstjärtar, purjolök, vitvin, grädde & lite tomatsås
100:
SCAMPI VERDE
scampi slungade i pernod, olivolja, färska grönsaker &
körsbärstomater
110:
SPAGHETTI AGLIO CALAMARE
spaghetti med vitlöksfräst bläckfisk i olivolja samt tomatsås
spetsad med piripiri
85:
SPAGHETTI MARINARA
räkor, musslor, bläckfisk & vitvin i tomatsås
90:
PENNE SALMONE LIMONE
färsk lax i krämig basilikasås smaksatt med citronpeppar
90:
TALIATELLE AL SALMONE
färsk lax i en sammetslen vitvinssås
90:
SPAGHETTI PESTO CON GAMBERETTI E SALMONE
lax & räkor i gräddig pestosås
100:
PENNE GAMBERI CON FUNGHI
räkor och champinjoner i chilli kryddad gräddsås & vitlök
90:
FETTUCINI MEXICANA
strimlad biff, lök, röd & grön paprika & piripiri i tomatsås
90:
PENNE PARADISO

PENNE PARADISO
strimlad biff, champinjoner & lök i pepparsås med rödvin
90:
PENNE RUSTICANA
strimmlad biff, champinjoner och purjolök i konjaksspetsad
gräddsås
90:
PENNE SAPORITE
strimlad biff, champinjoner, vitlök, grädde & tomatsås
90:
SPAGHETTI CACCIATORE
strimlad biff, champinjoner, rödlök, rosmarin, olivolja &
balsamvinäger
90:
PENNE AFRICANA
strimlad biff, lök, röd & grön paprika, banan, jordnötter, curry &
grädde
90:
PENNE DE POLLO FORMAGIO
kyckling och purjolök i gräddig gorgonzolasås
90:
PENNE ROMANA
citronmarinerad kycklingfilé, champinjoner & grädde
85:
POLLO POMODORI
kyckling & paprika i örtkryddad sås med soltorkade tomater
90:
FETTUCCINE AL POLLO
citronmarinerad kycklingfilé, curry, valnötter & grädde
90:
PESTO CON POLLO
citronmarinerad kyckling i krämig pesto sås med tagliatelle
90:
POLLO DELLA CASA
kyckling, färsk paprika & lök i thaikryddad gräddsås toppad med
nötter
90:
VERDURE ASSORTITE AL POLLO
fettucine med färska tomater, kyckling, paprika, champinjoner,
lök, olivolja, vitlök & basilika
90:
TAGLIATELLE GRATÉN AL FORNO
kyckling, champinjoner, piri piri,vitlök i vitvinsspetsad tomatsås
gratinerad med parmesan
90:
PENNE DIAVOLO
köttfärs, tomatsås, röd & grön paprika, grädde & piripiri
90:

köttfärs, tomatsås, röd & grön paprika, grädde & piripiri
90:
PENNE BELLA DONNA
bacon, rostad lök, grädde & tomatsås
85:
SPAGHETTI MODONOSTRO
köttfärs, champinjoner, gorgonzola, grädde & tomatsås
90:
SPAGHETTI CARBONARA
bacon, äggula, svartpeppar & grädde
90:
SPAGHETTI BOLOGNESE
köttfärs på italienska
85:
PENNE ARRABIATA
skinka, bacon, röd & grön paprika, tomatsås & piripiri
85:
PASTACCIO ITALIANO
gratinerad pasta med skinka, gorgonzola, grädde & tomatsås
90:
SPINACCIO
bacon, bladspenat & grädde
85:
SPAGHETTI PROSCIUTTO
skinka, purjolök, vitlök, grädde & piripiri
85:
TORTELLINI GORGONZOLA
pasta knyten fyllda med riccota och spenat i krämig gorgonzola
sås och champinjoner
95:
TORTELLINI MOZZARELLA
pasta knyten fyllda med ricotta och spenat i basilikakryddad
tomatsås & vitlök, toppad med mozzarella
95:
SPAGHETTI PARMIGGIANIO
körsbärstomater, parmesan, ruccola & olivolja
85:
SPAGHETTI MAMAMIA
champinjoner, lök, röd & grön paprika, vitlök, tomatsås & grädde
85:
PENNE ROSSO CON FUNGHI
tomatpesto & champinjoner i gräddsås
85:

Mölndalsvägen 13 · Tel/Fax 03140 67 20 · www.pastaetc.se

Mölndalsvägen 13 · Tel/Fax 03140 67 20 · www.pastaetc.se

