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39:-

alla pizzor serveras med hemmagjord tomatsås, mozzarella & oregano

Margerita 89 :-

Hemmagjord tomatsås, mozzarella

Bolognese 115 :-

Hemmagjord köttfärssås av nöt

Italiano 115 :-

Dolci

Rökt skinka och färska champinjoner

Hawaii 115 :-

Rökt skinka och ananas

Pizza Nutella 69:-

Napoli 125 :-

Napolisalami, körsbärstomater & färsk basilika

Pizza Fragola 69:-

Quattro Formaggi 130 :-

Jordgubbar med mascarpone

Gorgonzola, provolone och parmesanost

Limoncellotårta i bit 49:-

Tryffelsalami 139 :-

Tiramisu 49:-

Tryffelsalami, toppas med babyspenat och ruccola

Tonno 129 :-

Pannacotta 49:-

Tonfisk, rödlök och chili, toppas med ruccola och färskpressad lime

Vegetariana 115 :-

Grillad paprika, körsbärstomater och svamp

Parmaskinka 139 :-

Soltorkade tomater, basilikapesto, parmaskinka, toppas med ruccola & babyspenat

Caesar 139 :-

Stekt bacon, grillad kycklingfilé, strimlad romansallad, rödlök och körsbärstomater

Filetto di Maiale 139 :-

Grillad fläskfilé med paprika och svamp

Filetto di Manzo 189 :-

Grillad oxfilé, svamp, gorgonzola, toppas med oregano och färsk basilika

Calzone 120 :-

Rökt skinka (inbakad)
Vi finns på

Gamberi 139 :-

Färsk vitlök, färsk chili, körsbärstomater, räkor och oregano

Bambini

Barnrätter upp till 12 år

Pizza Margerita 59 : Happy Italy burgare 79 :Med våra goda pommes

Pasta 59:-

Välj mellan bolognese, carbonara
eller våra hemmagjorda köttbullar

Tel 044 - 777 0177

PASTA

Insalate

Välj mellan spaghetti, penne eller glutenfri pasta
Carbonara 129:-

Stora bitar bacon, färsk vitlök och lök i en
gräddig sås med äggula

Bolognese 119:-

Hemmagjord köttförsås av nöt, selleri & morötter

All´Arrabiata 99:-

Filetto di Maiale 169:-

Grillad paprika, lök, vitt vin och basilikapesto,
toppas med grillad fläskfilé

Con Polpette 129:-

Egenrullade italienska köttbullar av nöt i vår
hemmagjorda kryddiga tomatsås

Stark hemmagjord tomatsås

Al pesto 119:-

Basilikapesto med rostade pinjenötter

Morami 159:-

Vegetariana 119:-

Körsbärstomater, lök med färsk vitlök och chili
i olivolja, vitt vin och en smakrik grönsaksbuljong

Al Salmone 169:-

Stora bitar bacon, färsk vitlök och lök, färsk chili i en
gräddig sås som toppas med grillad kyckling

Limoncellosås toppad med grillad lax

Filetto di Manzo 189:-

Tonfisk, lök, färsk vitlök, kapris, körsbärstomater,
toppas med ruccola, olivolja & färskpressad lime

Smakrik svampblandning i gorgonzolasås,
toppad med grillad oxfilé

Tonno 129:-

Avokado 129:-

Primavera 119:-

Avokadosås, körsbärstomater, toppas med
rostade pinjenötter

Soltorkad tomat 129:-

Svamp, färsk vitlök och lök i en krämig sås,
toppas med grillad kyckling

Morötter, färsk vitlök och lök, zucchini, grön sparris,
sugarsnaps, vitt vin och en smakrik grönsaksbuljong
Pesto av soltorkad tomat, körsbärstomater,
toppas med ricotta och rostade pinjenötter

Caesar 149:-

Romansallad, rödlök, stekt bacon, grillad kyckling,
hemmagjorda krutonger, toppad med
riven Grana Padano ost

Greek 139:-

Mix av bladsallad, fetaost, gurka och körsbärstomat,
rödlök och kalamonoliver

Parma 159:-

Mix av bladsallad, soltorkade tomater, parmaskinka,
ruccola och babyspenat, toppas
med Grana Padano ost

Salmone 159:-

Mix av bladsallad, rödlök, citron, gurka och
körsbärstomater. Toppas med grillad lax och dill

Hawaii 129:-

Mix av bladsallad, mozzarella, körsbärstomater,
rökt skinka och ananas

Vegetariana 139:-

Mix av bladsallad, körsbärstomater,
Kalamonoliver, pestomarinad och mozzarella,
toppas med riven Grada Padano ost

Di Manzo 189:-

Mix av bladsallad, rödlök, körsbärstomater,
stekt svampbladning, toppas med grillad oxfilé

Al Tonno 129:-

Mix av bladsallad, rödlök, citron, gurka och
körsbärstomat. Toppas med tonfisk och färsk dill

En valfri dressing ingår. Välj mellan Balsamico, Caesar, Italiensk yoghurtdressing
eller pesto på antingen basilika eller soltorkad tomat

Pollo e Funghi 149:-

Lasagne al Forno 129:-

Hemmagjord köttfärssås av nöt med
krämig bechamelsås

Risotto
Polle e Funghi 149:-

Krämig risotto med kyckling och svampblandning,

Direkt från grillen.

lök, färsk vitlök, buljong och grädde

Du kan även läsa vår meny på:

www.happyitaly.se

Italiano 149:-

Majskyckling 189:-

Happy Italy högrevsburgare 149:-

Oxfilé 289:- (ca 200 gr)

Laxfilé 199:-

Fläskfilé 199:-

Rödingfilé 249:-

Entrecoté 269:Till alla våra grillrätter ingår grillade grönsaker, valfri potatis och bröd.
Välj även till valfri sås: Funghisås, tryffelsås, rödvinssås, limoncellosås.

Chilimarinerade räkor eller grillad lax, dill,
vitt vin, grädde, lök, färsk vitlök med citron

Gorgonzola med 149:soltorkade tomater

Gorgonzolasås, lök, vitlök och soltorkade tomater,
toppas med rostade pinjenötter

Vi tar Italien till dig
Upplev en resa genom det traditionella Italienska köket.
Vi har en passion för det vi serverar och tillagar maten med äkta kärlek från Italien.
Köksmästare

Rami Atou

