Går att få glutenfria.
I wish we could chat for longer, but I’m having an old friend for dinner.
Finhackad rå oxfilé serveras med rostad vitlökscrème gjord på kapris &

Färsk pappardelle med oxfilé & portabello i en krämig sås gjord på

laktosfri färskost, ingefära, rostad lök & färsk koriander.
Toppas med sesamfrön.

rödvin & egenkokt fond, toppas med nyplockad basilika,
ruccola & hyvlad parmesan.

Stonewood, Pinot Noir, USA 103 kr

Did my heart love till now?
Forswear it, sight! For I never saw true beauty till this night.

Hel burrata serveras med grillat levainbröd, körsbärstomat,
färsk basilika & ruccola.
Färsk linguine serveras med vitlök- & chilistekt
MSC-märkt scampi. Rundas av med citron & persilja.
Ångade edamamebönor serveras med soja & rostade sesamfrön.

Toppas med ärtskott. Kan fås vegansk med tofu.
Lägg till vitlöksbröd för 29 kr

MSC-märkt tonfisk, chili-sojamarinerad avokado, friterat rispapper &
vårlöksmajonnäs. Toppas med koriander, sesamfrön & lime.

Tommasi Le Rosse, Pinot Grigio, Italien 123 kr

Just keep swimmin’… or not.
Sashimi på Fröya-lax, sesamfrön, friterad grönkål, rödbetsskott,
wasabi & sesamsoja.
Tomatsås, riven mozzarella & hemgjord basilikaolja.
Serveras med en hel burrata.
Lägg till prosciutto för 20kr

Romansallad, knapriga krutonger, parmesan, bacon,
svensk kyckling & Danilos caesardressing.

Tomatsås, riven mozzarella, bacon, crème fraîche,
picklad silverlök, ruccola & hyvlad parmesan.

Hoisinglaserad MSC-märkt tonfisk. Serveras med asiatisk coleslaw,

Smäll i dig en pizza sprängfylld med smaker!

friterad lotusrot & srirachamajonnäs. Toppas med friterat rispapper.

Tomatsås, riven mozarella & chilimarinerad oxfilé.

Serveras rare.

Toppas med crème fraîche & ruccola. Stark!
Azalea lager, Göteborg 79 kr

Glasnudlar, groddar, sojabönor, mixsallad, rödlök, gurka, morötter,
koriander, ingefära, mango, friterad grönkål, ingefära- & yuzovinegrette.
Välj mellan panerad tofu, Fröya-lax eller oxfilé.
Stoneleigh, Riesling, Nya Zeeland 112 kr

Våra stjärnrätter tillhör Danilos egna favoriter.
Våra expressrätter. Prata med personalen om du har ont om tid.
Våra dryckesförslag som passar till rätterna.
Innehåller gluten. Eventuell sojasås är av märkena Kikkoman & Pearl River Bridge.
Innehåller laktos.
Lakto-ovo-vegetarisk kost (fri från animaliska produkter förutom ägg och mejeri).

All grädde, mjölk & smör som används är laktosfri.

Vegansk kost (fri från animaliska produkter).

Prata med personalen om du har allergier.
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Hängmörad entrecôte (250g) från betande nötkreatur i Uruguay.
Serveras med rödvinssås, krispsallad & bakad tomat.
Välj mellan pommes frites, bakad potatis, blandsallad eller
sauterad broccoli. Rekommenderas medium-rare.

Oxfilé i skivor marinerad i chili, ingefära, koriander & vitlök.
Serveras i romansallad med kimchi, vårlök,morötter &
sesamfrön samt asiatisk vinegrette. Stark!
Kan fås vegansk med chilimarinerad avokado (serveras kall).
Lägg till pommes frites för 29 kr
Chianti Riserva Selezione, Italien 99 kr

Danilo samarbetar med
non-profit-organisationen
A Reaching Hand för att
vara med och hjälpa till
att skapa en bättre
tillvaro för familjerna i
kåkstäderna utanför
Kapstaden, med fokus på
mat, utbildning och
arbete.

Du kan även ge bidrag
direkt till A Reaching Hand
genom att swisha:
123 209 59 66, märk
ditt bidrag med Danilo.
För mer info:
areachinghand.com

Välj rätten Babe: The
Crispy Pig så skänker vi
oavkortat 10 kr till
A Reaching Hand.

Glaserade kamben serveras med asiatisk coleslaw.
Välj mellan pommes frites, bakad potatis, blandsallad eller
sauterad broccoli.

.

All glass vi serverar är närproducerad
av Lejonet & Björnen

Svensk, lättfriterad grissida slungad i karamelliserat palmsocker.

Choklad-, vanilj- & jordgubbsglass, grädde, Danilos chokladsås & Caprice.

Serveras i ångad soft bun med friterad lotusrot samt

Serveras med körsbär på toppen. Går att få nötfri, utan Caprice.

koriander- & chilivinegrette.
Asahi – Japansk lager 72 kr
Nutellapizza serveras med säsongens frukter, toppas med färsk mynta.
För två till fyra personer. Går att få nötfri med Danilos chokladsås.
Lätthalstrad Fröya-lax i ett täcke av sesamfrön. Serveras med
wokade grönsaker & wasabicrème. Serveras rare.

Vegansk mangoglass med säsongens fruktsallad &
Danilos hula-hula-sås. Toppas med rostad kokos.
Dessertvin - San Pedro Late Harvest, Chile 15 kr/cl

Serveras med briochebröd och pommes frites.
Burgarna går att få glutenfria.

Två sorters sorbet. Fråga efter dagens smaker.

Burgare på högrev och oxbringa 200g, ekologisk cheddarost från

En chokladtryffel tillverkad av våra kockar. Fråga efter dagens smak.

Väddö gårdsmejeri, bacon, krispsallad, majonnäs, BBQ-sås,

Kopp nybryggt kaffe & tryffel 35 kr.

silverlök & saltgurka. Serveras medium/medium-well.

Beyond Burger™, vegansk srirachamajonnäs, krispsallad, tomat & silverlök.

Barn upp till 12 år. Glass med chokladsås ingår.

Burgare på högrev och oxbringa 100g, ekologisk
cheddarost från Väddö gårdsmejeri.
Serveras med pommes frites & ketchup.
Tomatsås, riven mozzarella & skinka.

Pasta & gräddig tomatsås.

